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UMOWA NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  NR ……………… 

 

Zawarta w dniu  ………..……………………… r.   w Tomicach, pomiędzy:  

Gminą Tomice z siedzibą w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51, 34 – 100 Tomice, działającą 

przez powołany uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXIV/154/98 z dnia 18 VI 1998 r. zakład 

budżetowy - Gminny  Zakład Komunalny w Tomicach, z siedzibą przy ul. Wadowickiej 51, 34 

– 100 Tomice, reprezentowany przez Przemysława Karskiego - Kierownika  Zakładu, zwanym 

dalej „ZLECENIOBIORCĄ”, 

 

a Odbiorcą usługi:    

                      

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………... 

Adres:…….………..…………………………..………………………………………………… 

Adres /korespondencyjny/………………………………………………………………………. 

PESEL ................................................................................................................................................. 

zwanym dalej "ZLECENIODAWCĄ" 

§1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi polegającej na 

odbieraniu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego, znajdującego się na terenie jego 

nieruchomości położonej w …....................................................................................  

do wyznaczonego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Radoczy, ul. Stawowa 1. 

§2 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w oparciu o  

1. Ustawę z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566 ze zm.),  

2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXXIX/332/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice. 

3. Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056 ze zmianami), 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 

warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. nr 

188, poz. 1576) 

Zleceniodawca zapewni utrzymanie w sprawnym stanie technicznym zbiornik oraz umożliwi do 

nich dogodny dojazd i pompowanie. 

§4 

Świadczenie usługi nastąpi w ciągu trzech dni po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego lub 

pisemnego od Zleceniodawcy. Częstotliwość wykonywania usługi zależy od potrzeb 

Zleceniodawcy i wyłącznie na jego zgłoszenie. 
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§5 

Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania usługi z powodu awarii sprzętu do przewozu 

nieczystości płynnych lub awarii punktu zlewnego.  

§6 

1. Rozliczenie z tytułu wywiezionych nieczystości płynnych nastąpi na podstawie wystawionej 

przez Zleceniobiorcę faktury VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzona podpisem przez Zleceniodawcę 

karta  stwierdzająca ilość odebranych nieczystości płynnych. Kartę wystawia Zleceniobiorca, a 

ilość odebranych nieczystości płynnych określa na podstawie odczytu w stacji zlewczej. 

§7 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest regulować opłaty za każdy wywieziony m3 nieczystości 

płynnych zgodnie z aktualną stawką opłaty1 ustaloną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy 

Tomice. 

2. Zmiana ceny nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

§8 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ustawowych 

odsetek. 

§9 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana w drodze miesięcznego 

wypowiedzenia na ostatni dzień miesiąca. 

§10 

W przypadku nie zapłacenia faktury przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca może zawiesić 

wykonanie usługi, a w ciągu kolejnych 14 dni Zleceniobiorca może natychmiast rozwiązać 

umowę. 

§11 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

 ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Tomice z dnia 01 lutego 2019 r w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługę 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice wykonywaną przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach. 
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Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, 

OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). 
 

W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), Gminny Zakład 

Komunalny w Tomicach informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Tomicach  z siedzibą w 

Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, adres e-mail: gzk@tomice.pl, gzktomice@o2.pl,  tel. 33 823 42 

80, 

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych,  

Panią Urszulą Rogalewską za pomocą adresu iod.gmina@tomice.pl, 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO jak 

niżej: 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: obsługa informatyczna oraz podmioty upoważnione przepisami 

prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

6. Pani/Pana dane osobowe podane w celach określonych w pkt. 3 niniejszej informacji będą przetwarzane do 

czasu zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności, w tym związanych z obsługą umowy.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach z 

siedzibą w Tomicach, ul.  Wadowicka 51, 34-100 Tomice przysługują Pani/Panu  następujące prawa:  

- prawo dostępu do treści swoich danych,  

- prawo sprostowania swoich danych osobowych,  

- prawo do usunięcia danych,  

- prawo do ograniczenia przetwarzania,  

- prawo do przenoszenia danych,  

- prawo wniesienia sprzeciwu,  

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przeprowadzenia przez GZK 

w Tomicach czynności wynikających z obowiązków ustawowych. 

9. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

przeprowadzenia przez GZK w Tomicach skutecznych czynności wynikających z obowiązków ustawowych. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Gminny Zakład Komunalny w Tomicach nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją, dotycząca przetwarzania moich danych osobowych, 

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

                                                                         
 

 

 

...................................................... 

                                                                                    / podpis zleceniodawcy / 
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