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UMOWA 
NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

nr UNC …./…….. 
 

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

 
Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy                     
ul. Gryfa Pomorskiego 28 A, 83-333 Chmielno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000659249, NIP: 5892030495, REGON: 366387047, o kapitale zakładowym:                   
1 557 000,00 złotych, w całości wpłaconym 
którą reprezentuje: 
Wojciech Okuniewski – Prezes Zarządu, 
zwaną dalej „Spółką” 
 
a 
 
……………………………………………………… zamieszkałą/ym w ……………………………………………………..,  
 
PESEL: ………………………………………………………, nt tel. kontaktowy…………………………………………….. 
 
zwaną/ym dalej „Odbiorcą usług”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 
a każdą z osobna „Stroną” 

   § 1 
 
Odbiorca usług zleca, a Spółka zobowiązuje się świadczyć na rzecz Odbiorcy usług- usługi polegające na odbiorze 
nieczystości ciekłych gromadzonych Zbiorniku umiejscowionym na terenie nieruchomości położonej                                   
przy ul. ………………. w miejscowości …………………….. 
 

   § 2 
 

Odbiorca usług oświadcza, że pojemność Zbiornika wynosi ........................................ 
 

§ 3 
 

Należności z tytułu świadczonych usług będą regulowane na indywidualny rachunek bankowy: 
____________________________________________________________ 
 
 

§4 

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054) 
Odbiorca usług: 

• wyraża zgodę na stosowanie w tym przesyłanie i udostępnianie przez Spółkę faktur elektronicznych oraz na 
wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Faktury winny być przesyłane na następujący adres e-mail: ………………………….……………………………………… 

• nie wyraża zgody na stosowanie w tym przesyłanie i udostępnianie przez Spółkę faktur elektronicznych. Faktury 
doręczane będą w formie papierowej na następujący adres do korespondencji: 
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................... 
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§ 5 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
2. Szczegółowe warunki Umowy zostały określone w OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY 

NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, stanowiących 
załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________                                                __________________________________ 
                     Spółka                                                                                                               Odbiorca usług 


