
UMOWA   Nr …../2017 

zawarta w dniu ………………….. 2017 r. w Lubinie pomiędzy: 

MUNDO Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z 
siedzibą  59-300 Lubin, ul. Zielona 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, KRS 0000131727,  NIP 
692-02-12-092,   REGON   390270042,   kapitał  zakładowy   5 536 000,00 zł, 
zwanym w dalszej części umowy „Odbiorcą” 
reprezentowanym przez: 
 

1. Marek Dłubała -    Prezes Zarządu 
 
a 
 
………………………………………………. z siedzibą   …………………..,  
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla …………………………… ………………………….. 
pod numerem ………………….., REGON ………………, NIP …………………….., kapitał 
zakładowy ……………………………. zł  

zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą” 
reprezentowanym przez: 
 
 
1. ………………………. -  Prezes Zarządu 

§1 

1. Odbiorca zobowiązuje się do przyjmowania i składowania na składowisku w Lubinie 
przy ul. Zielonej 1 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dostarczanych przez 
Dostawcę i oświadcza, że posiada wszelkie wymagalne prawem zezwolenia do 
prowadzenia tej działalności. 

2. Dostawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami Zezwolenie na zbieranie i 
Zezwolenie na transport odpadów, wymagane przepisami ustawy z dnia 08 stycznia 
2013 o odpadach ( Dz.U.2016 poz. 1987 tj z późn. zm.)  zwane dalej 
„Zezwoleniami". 

3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wolumenu w przypadku 
wyczerpania limitów rocznych określonych w jego Pozwoleniu Zintegrowanym. 
Zmniejszenie będzie poprzedzone pisemną informacją dla Dostawcy przekazaną z 
miesięcznym wyprzedzeniem. 

§2 

1. Przekazywanie i przyjmowanie odpadów następuje zgodnie z obowiązującymi w 
trakcie wykonywania umowy przepisami prawa, „Zezwoleniami" i „Pozwoleniem 
Zintegrowanym". 



 
2. Przyjmowanie i składowanie odpadów odbywać się będzie w godzinach pracy 

składowiska, tj. w okresie IV-IX włącznie, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 
do 1800 ; w soboty  od godz. od 700 do 1300, a w okresie I-III i X-XII od poniedziałku 
do piątku w godz. od 700  do 1600; w soboty od 700 do 1300. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpady mogą być przyjęte także poza 
ustalonymi wyżej godzinami na zasadach ustalonych odrębnie. 

§3 

1. Podstawą przyjęcia przez Odbiorcę odpadów od Dostawcy, jest wypełnione                                 
i opieczętowane „Zlecenie" na dostawę odpadów. Wzór druku „Zlecenia" stanowi 
Załącznik nr 1 do umowy. 

2. W przypadku nie przedłożenia przez kierowcę pojazdu Dostawcy „Zlecenia", o którym 
mowa w ust. 1, Dostawca jest zobowiązany uregulować należność za dostawę 
odpadów gotówką w kasie przedsiębiorstwa pod rygorem odmowy przyjęcia odpadów 
na składowisko. 

§4 

1. Przy każdej dostawie odpadów, lub raz w miesiącu, Dostawca zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 
2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
(Dz.U. 2014  poz. 1973), przekaże Odbiorcy dokument zawierający dane dotyczące 
przekazywanych odpadów, zwany dalej „kartą odpadu". 

2. Odbiorca jest zobowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na przedłożonej przez 
Dostawcę „karcie odpadu". 

3. "Kartę odpadu" sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze     
 stron. 
4. Jeżeli Odbiorca stwierdzi niezgodność rodzaju i kodu odpadów wpisanych przez 

Dostawcę w "karcie odpadu" ze stanem faktycznym, zobowiązany jest odmówić 
przyjęcia odpadów na składowisko i zawiadomić o tym niezwłocznie Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz Dostawcę. 

5. Na wniosek Dostawcy, Odbiorca dopuszcza możliwość sporządzania zbiorczej "karty 
odpadu", obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie 
jednego miesiąca, ustalając odrębne zasady ewidencjonowania odpadów.  

6. W przypadku opisanym w ust.5 dowodem potwierdzającym rodzaj i kod faktycznie 
dostarczonych odpadów jest "dowód ważenia". 

§5 

Przed planowaną pierwszą dostawą odpadu danego rodzaju i ponownie w sytuacjach 
przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.  w sprawie 
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku (Dz.U.2015 poz. 
1277),Dostawca przekaże Odbiorcy przygotowany zgodnie z przepisami 



Rozporządzenia dokument pn. Podstawowa charakterystyka odpadu, zwany dalej 
„charakterystyką odpadu". 

§6 

W celu weryfikacji informacji zawartych w „charakterystyce odpadu", Odbiorca może 
dokonywać okresowej kontroli przekazywanych odpadów zgodnie z normami zawartymi                  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku (Dz.U.2015 poz. 1277) zwanej dalej 
"testem zgodności". 

§7 

Przy zawieraniu umowy Dostawca obowiązany jest przedłożyć Odbiorcy, potwierdzone za 
zgodność, kopie „Zezwoleń" i zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy o cofnięciu, 
uchyleniu albo wygaśnięciu „Zezwoleń" w terminie trzech dni od zaistnienia zdarzenia.                          
W przypadku wydania nowych, bądź zmiany zakresu dotychczasowych „Zezwoleń", 
Dostawca przekaże Odbiorcy, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie nowych 
„Zezwoleń" przed przekazaniem kolejnej dostawy odpadów. 

§8 

W przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień wynikających z zapisów § 4 ust. 1 
oraz    § 5, 6 i 7, Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia powstałej u Odbiorcy 
szkody, w tym i utraconych korzyści, polegającej w szczególności na poniesieniu przez 
Odbiorcę opłat, kar, bądź cofnięcia zezwoleń, jeżeli nastąpiło to w wyniku działania 
Dostawcy. Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia także innych szkód 
powstałych u Odbiorcy z tytułu naruszenia wskazanych przepisów umowy. 

§9 

1. Dostawca zobowiązany jest do przywożenia odpadów pojazdami przystosowanymi                      
do transportu danego rodzaju odpadu oraz przystosowanymi do poruszania się po 
trudnym terenie.  

2.Odbiorca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w pojazdach Dostawcy 
poruszających się po terenie składowiska.  

3. Dostawca jest zobowiązany do poinformowania obsługi składowiska o sposobie 
rozładunku odpadu. 

§10 

1. Za składowanie odpadów Dostawca zapłaci Odbiorcy cenę zgodną z cennikiem 
Odbiorcy obowiązującym w danym roku. 



2. Cena obejmuje przyjęcie i składowanie odpadów oraz opłatę za  korzystanie ze 
środowiska w wysokości obowiązującej w danym roku (cena netto). Do ww. ceny 
doliczany będzie podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

3. Zmiana ceny odpadu w wysokości równej wysokości zmiany stawki opłaty za 
korzystanie ze środowiska nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

4. Kwalifikacja odpadów do odpowiedniej grupy odbywać się będzie każdorazowo prze 
osobę upoważnioną przez Odbiorcę w czasie dostarczania odpadów w obecności 
osoby dostarczającej odpady. 

5. Dostawca jest zobowiązany do dostarczania w jednej dostawie jednego rodzaju 
odpadu. 

6. W przypadku dostarczenia w jednej dostawie różnych rodzajów odpadów, będzie 
ona klasyfikowana, jako dostawa odpadu o najwyższej cenie. 

§11 

1. Dostarczone odpady są ważone przez Odbiorcę. 
2. Wydruk z ważenia zawierający dane dotyczące faktycznej ilości i rodzaju 

dostarczonych odpadów, jest potwierdzany czytelnym podpisem kierowcy Dostawcy i 
doręczany kierowcy Dostawcy na jego żądanie. Wzór wydruku ważenia stanowi 
Załącznik nr 3 do umowy.  

3. Strony oświadczają, że niezłożenie podpisu, na wydruku z ważenia, przez kierowcę 
Dostawcy jest traktowane na równi z potwierdzeniem przez Dostawcę danych 
zawartych na wydruku. 

§12 

Odbiorca może odmówić przyjęcia odpadów od Dostawcy jeżeli uzna je za 
niebezpieczne dla środowiska. 

§13 

Dostawca upoważnia do : 
1) wystawiania i podpisywania zleceń na dostawę odpadów osoby pełniące 

następujące funkcje w strukturze Dostawcy: 
a) ……………………………………………………………………………………….. 
b) ……………………………………………………………………………………….. 
2) każdorazowego potwierdzania ilości dostarczanych odpadów na wydruku 

Odbiorcy,                 z ważenia przez kierowcę Dostawcy, wymienionego w 
zleceniu na dostawę odpadów, 

3) wypełniania „karty odpadu” oraz do dokonywania uzgodnień dotyczących powyższej 
karty: 
………………………………… . 

 



 

§14 

Dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się Regulaminowi 
Składowiska. Regulamin stanowi Załącznik Nr 4 do umowy. 

§15 

1. Należność za składowanie odpadów regulowana będzie na podstawie faktur 
wystawionych przez Odbiorcę w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, na 
rachunek Odbiorcy podany w fakturze lub w kasie przedsiębiorstwa. 

2. Do faktury załącza się zestawienie dostarczonych odpadów. Wzór zestawienia stanowi 
Załącznik nr 5 do umowy. 

3. Opóźnienie w zapłacie należności rodzi po stronie Dostawcy obowiązek zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 

  

§16 

1. Uzyskane informacje: techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony 
zobowiązują się traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której nieuprawnione 
ujawnienie traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 
11 – ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. 2003.153.1503 – tj. z późn. zm.). 

2. W MUNDO informacje chronione stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczane 
są klauzulą „do użytku” wewnętrznego”. 

3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych działań 
mających na celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez ich 
pracowników lub ewentualnych podwykonawców w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu. 

 

§17 

1. Dostawca i Odbiorca są podatnikami podatku VAT: 
- NIP Dostawcy:   ………………… . 
- NIP Odbiorcy:    692-02-12-092. 

2. Dostawca wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu i wysyłania ich  
 pocztą. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod 
 rygorem nieważności. Takiej samej formy pod rygorem nieważności wymaga  
 rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy.  



§18 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U.  2017.519 tj. z późn. zm.); o odpadach z dnia 14 grudnia 
2014 r. (tj. Dz.U. 2016, poz. 1987 tj. z późn. zm.); z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy - Prawo ochrony środowiska, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 
1101); z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. 
Dz. U. 2016. poz.250 z późn. zm.). 

2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy 
strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

3. Jeżeli zostanie wyczerpana strona polubowna rozstrzygnięcia sporu, spór podlega 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

§19 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

§20 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 
 
 
 

(ODBIORCA )        ( DOSTAWCA) 


