
UMOWA NA ODBIÓR  ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI POSESJI, 

NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
zawarta dnia .............................................. w Baborowie pomiędzy : 

Zakładem Usług Komunalnych spółka z o. o. w Baborowie, NIP : 748-000-24-38, REGON : 530585622, 

KRS : 0000010147 zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ” reprezentowanym przez : 

Tomasza Krupę - Prezesa Zarządu Spółki,  

a 

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

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

tel. ...................................................... zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ” reprezentowanym przez 

…..............................................................................................................................................................................

o następującej treści: 

§ 1 

 

 Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługę wywozu odpadów komunalnych        

z pojemników / worków ustawionych na terenie posesji Zleceniodawcy przy                                                        

ul. …....................................................nr............ w …................................................ 

 Wywóz odpadów odbywać się będzie zgodnie z deklaracją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

 Wystawienie większej ilości odpadów niż zadeklarowana w umowie wiązać się będzie z poniesieniem 

dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem wprowadzonym Zarządzeniem Prezesa Zarządu ZUK spółka z o. o. 

w Baborowie.  

 Pojemniki stanowią własność Zleceniodawcy 

 W ramach zawartej umowy Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy pakiet startowy worków 

do segregacji odpadów – nie dotyczy odpadów zmieszanych – na okres 6 miesięcy w ilości 

wynikającej ze złożonej deklaracji.  

§ 2 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się: 

1) zapewnić swobodny dostęp do pojemników / worków, a w przypadku czasowej przeszkody przenieść 

pojemniki /worki w miejsce dostępne dla pojazdu - śmieciarki, 

2) gromadzić odpady wyłącznie w pojemnikach / workach odpowiednio oznaczonych i do tego 

przeznaczonych – tylko worki oznaczone symbolem PG, 

3) dopilnować, aby do pojemników / worków nie wrzucano gruzu budowlanego, gorącego żużlu, złomu, 

szlamów oraz odpadów przemysłowych i medycznych,  

4) używania pojemników / worków zgodnie z ich przeznaczeniem, 

5) dezynfekować pojemniki, 

6) zabezpieczyć pojemniki przed kradzieżą, zniszczeniem lub samoistnym przemieszczaniem się, 



7) przestrzegać zasady segregacji i gospodarowania odpadami zgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku.  

2. Niespełnienie przez Zleceniodawcę warunku określonego w ust. 1 punkt 1 zwalnia Zleceniobiorcę od 

wykonania usługi wywozu odpadów, przy czym przyjazd pracowników Zleceniobiorcy i brak możliwości 

wykonania usługi traktuje się tak samo jak usługę wykonaną. 

 

§ 3 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługę zgodnie z ustaloną częstotliwością wg harmonogramu.                      

O przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zleceniodawca zobowiązuje się powiadomić 

Zleceniobiorcę telefonicznie tel. (77) 403 69 66 wew. 22 lub (77) 406 69 86, pisemnie,  e-mail : 

zuk@baborow.pl lub ustnie w siedzibie Zleceniobiorcy w terminie dwóch dni roboczych. 

 

§ 4 

1. Za wywóz odpadów Zleceniobiorca stosuje ceny ustalone Zarządzeniem Prezesa Zarządu ZUK spółka z o. o. 

w Baborowie zgodne z Uchwałami Rady Miejskiej w Baborowie.  

2. Zmiana cen czynników wpływających na koszt usługi może spowodować zmianę ceny usługi. Zmiana ceny 

może nastąpić w szczególności: 

1) od dnia 1 lutego każdego roku o wskaźnik inflacji za rok ubiegły, opublikowany przez Prezesa GUS, 

2) w przypadku podwyższenia opłat za składowanie odpadów na Regionalnej Instalacji.  

3. Zmiana ceny w powyższych przypadkach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.                  

O zmianie ceny Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę pisemnie. 

 

§ 5 

Podstawę rozliczenia stanowi miesięczna faktura VAT wystawiona przez Zleceniobiorcę płatna w terminie                 

7 dni od daty wystawienia na konto Zleceniobiorcy: BS Baborów numer rachunku 32 8866 0006 2001 0000 

0185 0001.  

§ 6 

Umowę zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron                                 

z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 8 

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