UMOWA
wywozu nieczystości płynnych
zawartą w dniu ………….. r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o., 17-200
Hajnówka ul. Łowcza 4, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125901,
posiadającą numer NIP: 543-10-02-087, REGON 050332909, BDO 000003709, reprezentowanym przez:
-…………………………………………………………… - Prezes/Członek Zarządu
zwanym/ą/ w dalszej części umowy ,, Usługodawca’’
a
................................................., .......................... Pesel ................................................, ul.
zwanym / ą / dalej ,,Usługobiorca’’, o następującej treści:

1.
2.

−
−

3.
−
−
−
4.
−
−

5.

.........

§1
Usługodawca oświadcza, że na zlecenie telefoniczne Usługobiorcy będzie dokonywał wywozu
nieczystości płynnych z posesji Usługobiorcy w miejscowości ………………………………...
Nieczystości gromadzone będą w:
zbiorniku bezodpływowym TAK/NIE
przydomowej oczyszczalni ścieków TAK/NIE
Usługobiorca oświadcza, że nieczystości pochodzą z:
domu mieszkalnego (ścieki bytowe) TAK/NIE*
działalności gospodarczej i domu mieszkalnego (ścieki komunalne) TAK/NIE*
działalności gospodarczej (ścieki komunalne) TAK/NIE*.
Usługobiorca oświadcza, iż ścieki gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, są ściekami
bytowymi lub komunalnymi zgodnie z definicją art.9 ust 1, pkt 15 i 16 ustawy Prawo Wodne
[Dz.U. Nr 239, poz 2019 z 2005 r. z późn. zm.] tj.
ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;
ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji
zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;
W przypadku podejrzenia, iż ścieki gromadzone w zbiorniku bezodpływowym nie są ściekami
bytowymi lub komunalnymi i mogą powodować zaburzenia w pracy oczyszczalni ścieków, w
której mają być unieszkodliwiane, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania
usługi.
§2
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie odbioru nieczystości w ustalonym
terminie z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy m.in. z przyczyn braku możliwości dojazdu
do posesji, nie odśnieżenia drogi dojazdowej do zbiornika w dniu wywozu, gromadzenia
nieczystości nie będących ściekami bytowymi albo komunalnymi i wówczas naliczy koszty
dojazdu w wysokości ………../km plus VAT.

§3
1. Usługobiorca zapłaci Usługodawcy należność w kwocie netto za 1m3, zgodnie z obowiązującym
cennikiem, na konto Usługodawcy wskazane w fakturze, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia
faktury.
2. Na dzień podpisania umowy obowiązują następujące ceny usług:

Ilość wybranych m3

Cena za 1m3 (zł) Miasto
Hajnówka/z terenu

0,5-3,0
3,1-7,0
7,011 i powyżej
Oczyszczalnia przydomowa
§4
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany raz w roku cen usług, w przypadku wzrostu cen towarów i
usług przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, kosztów transportu. Zmiana cen w
powyższych przypadkach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy. Informacja o
zmianie Cennika zostanie umieszczona na stronie internetowej www:puk-hajnowka.pl.
§5
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron
za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa obowiązuje od …………………… .........,
§6
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
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) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w
Hajnówce przy ulicy Łowczej 4.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@puk-hajnowka.pl lub pod numerem telefonicznym 85 682
23 57
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
• realizacji zamówienia/umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski, skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• Niezbędność do wykonania umowy/zlecenia lub do podjęcia działań na Pni/Pana żądanie przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
• Konieczność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c
RODO),
• Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy,
organy ścigania lub instytucje państwowe , gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowna
podstawę prawną.
• podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.
Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące
kryteria:
• czas obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji usługi.
11) Informujemy, iż nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Usługodawca :

Usługobiorca :

