
                                                                                                                       

UMOWA NR  _____________________ 

 

na świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego 

 

Dnia ............................. r.  pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Cybinka Spółka z o.o. z siedzibą  

ul. Białkowska 2C 69-108 Cybinka  wpisanym do rejestru w SR   w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy  

KRS nr:0000485337, NIP: 5981632155, 

 

reprezentowanym przez: 

 

Martina Szmelenberg - prokurenta 

Zwanymi w dalszej części „ZLECENIOBIORCĄ” z jednej strony, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Właścicielem / Administratorem / nieruchomości wymieniowej w § 1 niniejszej umowy, zwanym w dalszej części umowy 

„ZLECENIODAWCĄ” z drugiej strony, zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1 

Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wywożenie nieczystości płynnych gromadzonych  na nieruchomości położonej 

w …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 2 

Opróżnienie i wywóz nieczystości płynnych następuje po zgłoszeniu telefonicznym w terminie nie dłuższym niż określonym 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka. 

 

§ 3 

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do miejsca zlokalizowania zbiornika na nieczystości płynne dla pojazdu 

specjalistycznego. 

§ 4 

Zapłata należności za wykonaną usługę dokonana zostanie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Ilość wywiezionych 

nieczystości płynnych ustalana jest na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zamontowanego w pojeździe specjalistycznym 

 

§ 5 

Aktualna cena utylizacji  i koszty transportu  nieczystości płynnych jest określona w aktualnym cenniku Zleceniobiorcy dostępnego 

w jego siedzibie i na stronie internetowej 

 

§ 6 

Zleceniobiorca o każdej zmianie ceny wywozu nieczystości i terminie jej wprowadzenia będzie informował  na stronie internetowej 

www.zukcybinka.pl co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem. 

 

§ 7 

Zleceniodawca zobowiązany jest do użytkowania zbiorników bezodpływowych zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności 

nie zanieczyszczać ich nieczystościami stałymi. Miejsce usytuowania zbiorników bezodpływowych winno zapewnić łatwy dojazd pojazdu 

samochodowego o DMC powyżej 16 T. 

 

§ 8 

Umowa niniejsza została zawarta na czasie nieokreślony od dnia .............................................. z możliwością jej wypowiedzenia 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym że okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane, w pierwszej kolejności w drodze polubownej, a jeżeli 

takie działania nie dadzą pozytywnego rezultatu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby zleceniobiorcy. 

 

§ 11 

Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 ZLECENIOBIORCA         ZLECENIODAWCA 

 

 

 

__________________________________      __________________________________ 

 

 

http://www.zukcybinka.pl/


                                                                                                                       

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego 

RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o. z siedzibą w Cybince przy, 

ul. Białkowska 2C; 

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących 

Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Piotr Smykaj, tel. 694 

392 277, mail:. iodo@deleite.pl; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody; 

5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka 

sp. z o. o przy czym podanie danych jest: 

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

11. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z 

o. o. 

12. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.  

 

 

 

…………………………………… 

Data oraz podpis 

 


