
                      Umowa  Nr ………….… 
 

          na  wywóz  nieczystości  płynnych 

 
zawarta w dniu  …………………..………. .w .Praszce .pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym  „GOSKOM”  Spółka z o.o. ul. Powstańców Śl. 23.              

w  Praszce , zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym  w  Opolu  VIII  Wydział  Gospodarczy,                       

KRS nr 0000113515 , REGON  150944667, NIP  576 – 000-39-52  zwanym w umowie USŁUGODAWCĄ 

reprezentowanym  przez: 

 

 Kamil Kowalczyk    -     Prezes Zarządu 

  
a 

         

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                 / imię i nazwisko , adres zamieszkania / 

         

zwanym w umowie  USŁUGOBIORCĄ  

 

            

Umowa dotyczy :          odbioru ścieków bytowych beczką asenizacyjną ze zbiornika bezodpływowego 

                                odbioru ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków 

                       

              § 1 

Ścieki będą odbierane samochodem asenizacyjnym USŁUGODAWCY i dostarczane do Oczyszczalni  Ścieków  
 

Praszka z nieruchomości położonej  w   …………………………………...………………………………..…… 

 

                § 2 

USŁUGOBIORCA  całkowicie   odpowiada   za  jakość   ścieków  odprowadzanych  do  oczyszczalni. 

 

                § 3 

USŁUGOBIORCA zapewni wjazd na teren nieruchomości pojazdu asenizacyjnego o ciężarze całkowitym        

do  15 ton   w  sposób   umożliwiający   zrzucenie   do  włazu   zbiornika   przewodu   urządzenia   zasysającego. 

 

                § 4 

USŁUGOBIORCA    zapewni   podczas    realizacji   usługi    obecność   osoby   pełnoletniej. 

 

                 § 5 

Opłata  za  usługę  będzie  wynikać  z  ilości  odebranych  ścieków  ( nie mniej  jednak  jak  2 m3 ).  

 

      § 6                                             
USŁUGODAWCA  może   odmówić  odbioru   ścieków   asenizacyjnych   w   przypadku   przekroczenia                 

możliwości  utylizacyjnych  oraz  w  przypadku   zaistniałej   awarii  w oczyszczalni  ścieków  względnie          

na  sieci  wod. – kan. 

 

                § 7 

1. USŁUGOBIORCA  zobowiązany  jest  regulować  opłaty  za  wywóz  nieczystości  płynnych  zgodnie                                         

     z  aktualnie  obowiązującym  cennikiem . 

2 . Zmiana ceny nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

3.  USŁUGOBIORCA  dokonuje  zapłaty  za  odebrane  ścieki w  terminie 14 dni od daty  wystawienia  faktury.  

 

                 § 8 

Usługa  zostanie  wykonana  w  ciągu  5 dni  od  daty  zgłoszenia.  

 

                                                                   § 9.   

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

2. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  wypowiedzenia. 
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                                                           § 10 

1. Sprawy sporne  mogące  wynikać  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy  strony  oddają  pod  rozstrzygnięcie     

     sądu .właściwego  dla  USŁUGODAWCY. 

2. Do   wszystkich   spraw    nieuregulowanych    niniejszą    umową    mają   zastosowanie  przepisy   Kodeksu        

   Cywilnego. 

           

                                                                  § 11 

 Umowę   sporządzono   w   dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach   po   jednym   dla   każdej   ze    stron. 

  

 

 

USŁUGODAWCA :                           USŁUGOBIORCA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej 
RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail iod@goskom.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji zawartej z Administratorem umowy na świadczone usługi lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa 
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1, lit. b RODO), 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności,                                        
w szczególności wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu   w wodę              
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wykonywaniem innych zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym                   
z przepisów prawa (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. c RODO), 

c) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, należności, ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit.    
f RODO), 

d) realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym sprawozdawczych, statystycznych                                           
i raportowania (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust. 1 lit. f RODO), 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, przez okres konieczny do wypełnienia obowiązków prawnych, przez 
okres wymagany przez przepisy prawa, a także przez czas zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu ustania tego interesu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych    na podstawie przepisów 
prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu 
realizacji obowiązku ustawowego. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan,               
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

8. W przypadku, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody                         
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność               
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W zakresie, jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu zawarcia i/lub wykonania umowy na świadczenie usług                               
z Administratorem, podanie przez Pani/Pana danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych             
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub wykonania umowy                            
z Administratorem. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 
 

………………………………… 
       Czytelny podpis USŁUGOBIORCY 

        * - właściwe zakreślić        

 

  Wywozy nieczystości płynnych można zgłosić telefonicznie pod  numerami telefonu:  

   034 / 35 – 91 – 175;  36 – 69 – 670   lub  71   

mailto:iod@goskom.pl

