UMOWA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
Nr ..................
zawarta w dniu .......................................... w ................................................................
pomiędzy "Krecik" Krzysztof Gęca 20-388 Lublin, Ćmiłów 93,
NIP: 713-295-36-11
reprezentowanym przez Krzysztofa Gęce zwaną dalej "ZLECENIOBIORCĄ"
a
........................................................................................................................................
...........
(właścicielem, zarządcą nieruchomości)
zamieszkałym
..............................................................................................................................
zwanym dalej "ZLECENIODAWCĄ"
O następującej treści :
§1
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy na czas od ..............................
do................................. wykonywać usługę wywozu nieczystości płynnych ze
zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie jego posesji w
........................................................ do wyznaczonego punktu zlewnego.
§2
Nieczystości stanowią bytowe, biurowe, sklepowe i inne płynne nieczystości
pochodzące z lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujące się na terenie
nieruchomości zajmowanych przez Zleceniodawcę.
§3
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
gromadzenia nieczystości płynnych wyłącznie w zbiornikach bezodpływowych
(szambach);
użytkowania zbiorników w sposób zapewniający ich właściwą eksploatację ze
szczególnym uwzględnieniem ich stanu technicznego;
utrzymanie czystości wokół zbiorników;
umożliwienie dojazdu samochodu Zleceniobiorcy.;
§4
Należność za odbiór i transport i unieszkodliwienie ścieków będzie obliczana za
faktyczną ilość wywiezionych beczkowozów wykazanych w rejestrze Zleceniobiorcy.

§5

Zleceniodawca będzie regulował należność za wywóz nieczystości płynnych na
podstawie faktur lub paragonów, płatnych w ciągu 14 dni od daty ich wystawienia lub
przy wykonanej usłudze. Nieuregulowanie należności w terminie zobowiązuje
Zleceniodawcę do zapłacenia odsetek w wysokości ustawowej.
§6
Ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w aktualnie obowiązujących
przepisach. Przekroczenie podanych norm spowoduje odmowę ich przyjęcia na
oczyszczalnię.
§7
Zgłoszenie wywozu Zleceniodawca dokonuje telefonicznie. Wywóz nieczystości
będzie dokonany w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia, (w terminie podanym
przez Zleceniobiorcę) w dniach roboczych w godzinach od 6.00 do 19.00.
§8
Częstotliwość wywozu będzie uzależniona od zapotrzebowania Zleceniodawcy.
§9
Firma "Krecik" Krzysztof Gęca nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie
częstotliwości wywozu z winy Zleceniodawcy np. brak dojazdu, zamknięta brama
posesji itp.
§10
Umowa zostaje zawarta na czas określony, każda ze stron może rozwiązać umowę z
3 miesięcznym wypowiedzeniem.
§11
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w
formie aneksów.
§12
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
ZLECENIODAWCA:
.................................................
............................................

ZLECENIOBIORCA:

