
ODCINEK DLA DOSTAWCY NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODCINEK DLA WŁAŚCICIELA STACJI ZLEWCZEJ 

1.                               
(nr i data umowy na wprowadzenie nieczystości ciekłych) 

1.                             
(nr i data umowy na wprowadzenie nieczystości ciekłych) 

2. EKO-AD, USŁUGI ASENIZACYJNE I WYNAJEM KONTENERÓW  

     Adam Dec, Tymianek 21, 62-840 Koźminek 
 (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych) 

2. EKO-AD, USŁUGI ASENIZACYJNE I WYNAJEM KONTENERÓW        

    Adam Dec, Tymianek 21, 62-840 Koźminek 
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych) 

3. 1)................................................................................................. 
(nr i data zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości 

wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 

3. 1)................................................................................................ 
(nr i data zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości 

wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 

 
4.  .................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 

  

Podpis..................................................... 

 
4.  ......................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 

  

Podpis..................................................... 

5.                                                    m3  
( objętość odebranych nieczystości ciekłych) 

5.                                                   m3  
( objętość odebranych nieczystości ciekłych) 

6. Bytowe  
(rodzaj nieczystości ciekłych: bytowe/przemysłowe) 

6. Bytowe 
(rodzaj nieczystości ciekłych: bytowe/przemysłowe) 

7.                                     PKA 5GK8, PKA PE75 
(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego) 

7.                                     PKA 5GK8, PKA PE75 
(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego) 

8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych 
 
 
 
 
 
 
 
 

(data, pieczątka, podpis właściciela stacji zlewczej lub osoby przez niego 
upoważnionej) 

 

8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do       
    stacji zlewczej 
 
 
 
 
 
 

 

 

(data, pieczątka, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego 
upoważnionej) 
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