
 
 
 
 
 
 

Umowa Nr POŚ/....…....../2021 
zawarta w dniu …………. 2021 r. w Lubartowie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
Spo łka z o. o. 21-100 Lubarto w, ul. Parkowa 6, NIP: 714-000-20-20, REGON: 060317799, Sąd Rejonowy 
Lublin-Wscho d w Lublinie z siedzibą w S widniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000295810, Nr BDO 
000001962, wysokos c  kapitału zakładowego 14 346 800,00 zł reprezentowanym przez: 
 
Prezesa Zarządu – Pana Sławomira Czerniaka 
zwanym dalej „Wykonawcą” z jednej strony, 

a …………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL: …………………………. 

Zam.: ………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej ,,Zleceniodawcą”, o następującej tres ci: 
 

§ 1 

Umowa okres la zasady wykonywania przez Wykonawcę usługi usuwania osado w z przydomowej 

oczyszczalni s cieko w Zleceniodawcy zlokalizowanej w nieruchomos ci połoz onej 

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

§ 2 

Podstawę prawną umowy stanowią: 
1. Ustawa z dnia 13 wrzes nia 1996r. o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1439), 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony s rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), 

3. Decyzja Wo jta/Burmistrza Gminy ……………………………………………………………………………………………… 

z dnia ………………………………………………………………….. 

§ 3 

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do stałego wykonywania usług w zakresie 

odbioru osado w z przydomowej oczyszczalni s cieko w o kodzie 20 03 04 powstałych w wyniku 

oczyszczenia s cieko w odpowiadających s ciekom bytowym, zdefiniowanym w ustawie o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu s cieko w z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2028). Pojemnos c  osadnika wynosi …… m3. 

2. Przewidywana częstos c  wywozu: 1 raz na 6/12 miesięcy. 
3. Miejscem zrzutu osadu jest punkt zlewny zlokalizowany w oczyszczalni s cieko w Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Spo łki z o.o. w Lubartowie przy ul. Bolesława Mucharskiego 46. 
 

§ 4 

1. Strony ustalają, z e wywo z osado w będzie s wiadczony w miarę zaistniałych potrzeb w ciągu 21 dni 
roboczych od telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. 81-855-29-79 w. 20. 

2. Ilos c  usług do rozliczen  ustalana będzie na podstawie potwierdzen  podpisanych przez 
Zleceniodawcę. 

 

§ 5 

Dla zabezpieczenia wykonania usług objętych niniejszą umową ustala się następujące warunki do 
wykonania przez: 
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A. Zleceniodawcę: 
1) zapewnienie moz liwos ci dojazdu do zbiornika osadu, 
2) zabezpieczenie pokrywy zbiornika osadu przed przymarznięciem,  
3) poddane oczyszczaniu s cieki nie mogą zawierac : 

a) odpado w stałych, kto re mogą powodowac  zmniejszenie przepustowos ci przewodo w 
kanalizacyjnych, a w szczego lnos ci z wiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, droz dz y, szczeciny, 
s cinko w sko r, tekstylio w, wło kien, nawet jez eli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

b) odpado w płynnych niemieszających się z wodą, a w szczego lnos ci sztucznych z ywic, lakiero w, mas 
bitumicznych, smo ł i ich emulsji, mieszanin cementowych; 

c) substancji palnych i wybuchowych, kto rych punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniz ej 
85°C, a w szczego lnos ci benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, tro jnitrotoluenu; 

d) substancji z rących i toksycznych, a w szczego lnos ci mocnych kwaso w i zasad, formaliny, siarczko w, 
cyjanko w oraz roztworo w amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru; 

e) odpado w i s cieko w z hodowli zwierząt, a w szczego lnos ci gnojo wki, gnojowicy, obornika, s cieko w 
z kiszonek; 

f) s cieko w zawierających chorobotwo rcze drobnoustroje pochodzące z: 
— obiekto w, w kto rych są leczeni chorzy na choroby zakaz ne, 
— stacji krwiodawstwa, 
— zakłado w leczniczych dla zwierząt, w kto rych zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby 

zakaz ne, 
— laboratorio w prowadzących badania z materiałem zakaz nym pochodzącym od zwierząt. 

g) innych substancji, kto re wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby 
uszkodzic  urządzenia kanalizacyjne Wykonawcy, powodowac  zagroz enie poz arowe lub 
wybuchowe, oddziaływac  szkodliwie na bezpieczen stwo i zdrowie oso b obsługujących lub 
powodowac  zagroz enie s rodowiska naturalnego, 

4) regularne opro z nianie osadnika gnilnego oczyszczalni zgodnie z dokumentacją 
techniczno-rozruchową. 

B. Wykonawcę: 
1) zapewnienie wykonania usług zgodnie z ustaleniami Stron, 
2) zapewnienie, aby w czasie wywozu osadu nie spowodowac  zanieczyszczenia posesji i chodnika, 
3) przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie stacji zlewnej stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, 
4) okresowa kontrola pro b osadu pobieranych podczas rozładunku na stacji zlewnej. 

 

§ 6 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos ci za niewykonanie usługi: 
1) w cięz kich warunkach zimowych, 
2) w przypadku braku moz liwos ci dojazdu do zbiornika osadu np. przez ustawienie rusztowan , 

rozkopanie nawierzchni ulicy, wyładunku opału lub materiało w budowlanych. 
3) s liskos ci nawierzchni dojazdu i dojs c  do zbiornika osadu lub przymarznięcia jego pokrywy, 
4) niemoz liwej do przewidzenia awarii pojazdu asenizacyjnego. 

 
§ 7 

1. Za s wiadczone usługi Wykonawca pobierac  będzie od Zleceniodawcy następujące opłaty wg stawek 
wynikających z aktualnie obowiązujących cen: 

a) opłata za odbio r osado w – 95,00 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT, 
b) opłata za dojazd do zbiornika osadu – 3,94 zł./km (powyz ej 15 km.) + obowiązujący podatek VAT, 

2. Nalez nos c  z tytułu odbioru osadu wyliczona będzie na podstawie potwierdzen  jego ilos ci, 
dokonanych przez Zleceniodawcę. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się na rzecz Wykonawcy uiszczac  nalez nos c  za wykonane usługi. 
Nalez nos c  jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury na konto Bank PKO S.A. I Oddział 
w Lubartowie ul. Lubelska 21/23 nr 45124024091111000036102017. 

4. W przypadku niemoz nos ci zrealizowania usługi z winy Zleceniodawcy po wczes niejszym jej 
zamo wieniu zgodnie z § 4, Zleceniobiorca wystawi fakturę za koszty dojazdu do i od szamba zgodnie 
ze wskazaniem licznika wozu asenizacyjnego według stawki zawartej w ust.1 lit. b). 

5. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w uregulowaniu nalez nos ci za wykonaną usługę Wykonawca 
ma prawo wstrzymac  lub zaprzestac  s wiadczenia usług do czasu uregulowania nalez nos ci wraz 
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ustawowymi odsetkami za zwłokę. 
6. Zmiana cen na usługi nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. 
7. W razie bezpodstawnej odmowy potwierdzenia przez Zleceniodawcę wykonania usługi lub ilos ci 

osadu, Wykonawca ma prawo wystawic  fakturę na podstawie własnej dokumentacji wykonania usług. 
 

§ 8 
Umowa niniejsza wchodzi w z ycie z dniem …………. 2021 r. i obowiązuje na czas nieokres lony 

z moz liwos cią jej rozwiązania: 
1. w kaz dym czasie za porozumieniem Stron, 
2. przez jedną ze Stron z zachowanie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 
§ 9 

W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zleci wywozu osadu przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
Wykonawca ma prawo odstąpic  od umowy bez zachowanie okresu wypowiedzenia. W przypadku 
skorzystania z usług innego Wykonawcy potwierdzeniem realizacji usługi w powyz szym terminie moz e 
byc  faktura. 

 
§ 10 

Dla ochrony intereso w klienta i szybszej realizacji umowy do kontaktu będzie uz ywany podany 

nr telefonu ………………………………... oraz adres e-mail ………………………………...…… 

 

§ 11 

1. Zleceniodawca zawierając niniejszą umowę, os wiadcza, z e zapoznał się z informacjami dotyczącymi 
sposobu przetwarzania danych, jak i przysługujących mu z tego tytułu praw, zawartymi w poniz szej 
klauzuli informacyjnej:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., 21-100 Lubarto w, ul. Parkowa 6, NIP 714-000-20-20, REGON 060317799, wpisana do 
rejestru przedsiębiorco w prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wscho d w Lublinie 
z siedzibą w S widniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000295810, wysokos c  kapitału 
zakładowego 14 346 800,00 zł; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lubartowie, jest Pan Andrzej Kosmala, kontakt: adres e-mail: iod@pgk.lub.pl, 
telefon: 81 855 20 96 w. 41, adres korespondencyjny: 21-100 Lubarto w, ul. Parkowa 6; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, kto rej jest Pan/Pani stroną i do podjęcia 
działan  przed zawarciem umowy. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przedawnienia czyno w karalnych 
i roszczen  wynikających z umowy, lecz nie kro cej niz  przez okres wymagany przez przepisy 
podatkowe dla przechowywania dokumentacji księgowej; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, 
brak podania danych uniemoz liwi zawarcie i wykonanie umowy; 

6) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kto rym mowa w art. 22 ust. 
1 i 4 RODO; 

7) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo z ądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzez eniem przypadko w, o kto rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, z e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny zwią-
zane z Pani/Pana szczego lną sytuacją,  z wyjątkiem sytuacji, w kto rych Administrator  wy-
kaz e istnienie waz nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
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wobec tych intereso w, praw i wolnos ci osoby, kto rej dane dotyczą, wymagające ochrony da-
nych osobowych, w szczego lnos ci gdy osoba, kto rej dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaz e 
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen , 

f) prawo z ądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie. 
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia danych oso-

bowych przysługuje tylko co do tych danych, kto re przetwarzamy na podstawie Pani/Pana 
zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposo b zautomatyzowany. 

8) Administrator nie ma zamiaru przekazywac  danych poza obszar EOG. 
9) Dane mogą byc  udostępniane podmiotom s wiadczącym usługi na rzecz Administratora: IT, 

pocztowe, kurierskie, prawne. 
10) Przetwarzanie danych moz e byc  powierzone podmiotom s wiadczących na rzecz Administratora 

usług: serwisowych IT, w tym hostingu. 
 

§ 12 
Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustaw, o kto rych mowa w § 1 oraz Kodeksu cywilnego. 
 

§ 13 
Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaz dej 

ze Stron. 
 

 

WYKONAWCA    `    ZLECENIODAWCA 


