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Warunki świadczenia usług z zakresu odbioru bytowych nieczystości ciekłych 

 

przez „Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna  

ul. Krakowska 27 E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa 

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000212716, NIP 681-18-02-943, REGON 356267546,  zwaną dalej „Przedsiębiorstwem 

kanalizacyjnym”:  

 

1. Usługi z zakresu odbioru bytowych nieczystości ciekłych świadczone są przez 

Przedsiębiorstwo kanalizacyjne: 

a) w ramach umów zawartych na czas nieoznaczony – zgodnie z zapisami przyjętymi w 

treści zawieranych przez Przedsiębiorstwo kanalizacyjne umów – ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

b) bez zawartej umowy – zgodnie z ogólnymi zasadami świadczenia usług obowiązującymi 

w Przedsiębiorstwie kanalizacyjnym – ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

2. Za wykonanie usługi Przedsiębiorstwo kanalizacyjne pobiera opłaty zgodnie  

z obowiązującym cennikiem – ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

3. Umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport bytowych nieczystości 

ciekłych zawierane są: 

 

a) w każdy dzień roboczy w biurze Przedsiębiorstwa kanalizacyjnego w Mszanie Dolnej 

przy ul. Krakowskiej 27 Ew godzinach od 8.00 do 15.00, 

b) w każdy drugi wtorek miesiąca w budynku OŚ w Pcimiu w godzinach od 9.00 do 12.00, 

c) w każdy czwarty wtorek miesiąca w OŚ w Rokicinach Podhalańskich w godzinach od 

9.00 do12.00.  

 

4. Opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu 

przez Zleceniodawcę drogą telefoniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

biuro@gornaraba.pl lub osobiście w biurze u Zleceniobiorcy konieczności wykonania 

usługi, co najmniej na 1 dzień przed planowanym wywozem. 

 

5. Zamówienie usługi drogą telefoniczną należy kierować bezpośrednio do Oczyszczalni 

Ścieków, na którą maja być przywiezione nieczystości i tak:  

a) OŚ w Mszanie Dolnej nr tel.  18 33 10 324 

b) OŚ w Pcimiu nr tel. 12 27 49 188  

c) OŚ w Rokicinach Podhalańskich nr tel. 18 26 78 630  
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