
 

 

 

UMOWA NR ………………….. 

O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

zawarta w dniu …………….. w Słupnie pomiędzy Gminą Słupno; ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, e-mail: 

ug@slupno.eu; telefon: 24 267-95-60; NIP 774-32-13-464; REGON: 611015997;  

zwanym w umowie Przedsiębiorstwem, reprezentowanym przez Marcina Zawadkę – Wójta Gminy Słupno,  

a 

………………………………….……………………. PESEL/NIP …………………………., z siedzibą w ................................................... 

/zamieszkałym(ą) w ....................................………………………….. zwanym(ą) w umowie Usługobiorcą, będącym 

właścicielem/ zarządcą nieruchomości wymienionych w § 1, reprezentowanym przez:  

..………………………………………………………………. 

 

§ 1 

1. Umowa określa warunki, na jakich Przedsiębiorstwo świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi w zakresie 

odprowadzania ścieków pochodzących z nieruchomości o następującym adresie: 

……………………………….….. oraz zasady prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 

2. Ilość odprowadzanych ścieków Przedsiębiorstwo ustala na podstawie ……………………………………………. 

 

§ 2 

Rozliczenie należności za odprowadzone ścieki następuje na podstawie faktur wystawianych przez 

Przedsiębiorstwo: 

a. w kwartalnych okresach rozliczeniowych – w przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej, 

b. w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych – w przypadku pozostałych Usługobiorców. 

 

§ 3 

1. Umowę zawarto na czas nieokreślony od dnia ………………………………….. 

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

 

§ 4 

1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

a. ogólne warunki umowy (OWU) – załącznik nr 1, 

b. ceny, stawki, wynikające z taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy – załącznik nr 2,  

c. informacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r., poz. 287                

ze zm.), w przypadku gdy umowa z konsumentem zawierana jest poza lokalem Przedsiębiorstwa                     

lub na odległość – załącznik nr 3,  

i są integralną częścią umowy. 

2. Usługobiorca oświadcza, że otrzymał załączniki wskazane w ust. 1, zapoznał się z nimi i akceptuje               

ich treść. 

 

§ 5 

Niniejsza umowa stanowi pełne unormowanie stosunków prawnych między stronami w zakresie określonym             

w § 1, w związku z czym tracą moc wszelkie dotychczasowe umowy, dotyczące w całości lub w części                      

tego zakresu. 

 

USŁUGOBIORCA        PRZEDSIĘBIORSTWO 
                      (czytelny podpis) 


