
UMOWA ODBIORU ODPADÓW 

 

Zawarta w Rzeszowie dnia __.__.20__ r. pomiędzy: 

 

 

 

 

 

 (pieczęć firmowa – firma, adres, NIP) 

zwaną dalej: „Oddającym” ,  

a 

Złom-Biała sp. z o.o. z siedzibą ul. Ruczajowa 4, 35 – 304 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w 

Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259689, NIP: 813 346 28 15, kapitał 

zakładowy: 6 620 000 zł, reprezentowaną przez: 

Aleksandra Caban – Prokurent 

zwaną dalej „Przyjmującym” 

 

§ 1 

1. Przyjmujący zobowiązuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do odbioru odpadów od Oddającego, wykaz 

których stanowi załącznik do niniejszej Umowy i jest jej nieodłączną i integralną częścią, a Oddający zobowiązuje się do 

przekazywania tychże odpadów wyłącznie Przyjmującemu. Odpady są przekazywane Oddającego nieodpłatnie lecz 

przyjmowane przez Przyjmującego za odpłatnością. 

2. Przyjmujący oświadcza, iż posiada wszelkie prawem przewidziane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania i transportu odpadów oraz gospodarowania tymi odpadami wydane w formie decyzji. Oryginały tych dokumentów 

pozostają do wglądu Oddającego w każdym czasie na jego wezwanie. 

3. Oddający oświadcza, iż miejscem odbioru Odpadów będzie: 

 

 

 

 (adres miejsca odbioru – ulica, 

numer, kod pocztowy, miejscowość) 

4. Strony dopuszczają możliwość przesyłania przez Przyjmującego faktur drogą elektroniczną na adres: 

        

 
 adres email na który ma przychodzić 

faktura 

 

§ 2 

1. W ramach niniejszej umowy Przyjmujący zobowiązany jest do: 

a. Odbioru odpadów zgodnych z niniejszą Umową w miejscu odbioru Odpadów a Oddający zobowiązuje się do 

zapewnienia bezpiecznego wjazdu oraz możliwości załadowania Odpadów samochodem ciężarowym Przyjmującego 

we wskazanej powyżej lokalizacji. 

a.i. Ilość odbiorów określa załącznik numer 1 do niniejszej Umowy 

a.ii. Jednorazowy odbiór odpadów będzie płatny na rzecz Przyjmującego stosownie do postanowień załącznika 

numer 1 do niniejszej Umowy. 

a.iii. Rodzaje odpadów przyjmowanych przez Przyjmującego określa załącznik numer 1 do niniejszej Umowy.  

a.iv. Rozliczenia pomiędzy stronami będą dokonywane raz w miesiącu kalendarzowym, na koniec miesiąca na 

podstawie faktury z wystawienia Przyjmującego na konto bankowe w niej wskazane, w terminie 14 dni od 

daty wystawienia faktury. 

a.v. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną i nieodłączną część. 

b. Przeprowadzenia zgodnego z przepisami bhp i przepisami o ochronie pożarowej procesu załadunku odpadów w 

miejscu odbioru za pomocą własnych środków.  

2. Odpady będą przekazywane przez Oddającego wyłącznie Przyjmującemu.  

3. Oddający będzie wystawiał Karty Przekazania Odpadów Przyjmującemu zgodnie z postanowieniami §3 niniejszej Umowy.  

 

§ 3 

1. Oddający zobowiązany jest do sporządzania niezbędnej dokumentacji zdawczo – odbiorczej związanej z odbiorem Odpadów, 

wynikającej z obowiązujących przepisów (karta przekazania odpadów). 

2. Oddający zobowiązany jest do selektywnego zbierania Odpadów oraz umieszczania w pojemnikach Odpadów jednorodnych. 

Zbieranie nieselektywne lub przedstawianie do odbioru Odpadów zmieszanych z odpadami nieobjętymi niniejszą Umową 

stanowi podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Przyjmującego z winy Oddającego. Celem 

uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że Przyjmujący nie jest organizacją odzysku oraz nie prowadzi działalności w zakresie 



odbioru odpadów komunalnych, odpadów budowlanych ani składowania odpadów. W przypadku konieczności pozyskania 

takich usług, Oddający zostanie obciążony ich kosztami w całości. Przyjmujący zachowuje prawo do odmowy odbioru 

odpadów niespełniających norm wskazanych w niniejszej Umowie. 

3. Przyjmujący przyjmuje pełną odpowiedzialność za Odpady od momentu potwierdzenia ich odbioru na dokumencie odbioru. 

Odpady mogą stanowić wyłącznie wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz uzgodnione co do rodzaju z 

Przyjmującym. Przyjmujący nie ponosi odpowiedzialności za inne odpady a ich utylizacja lub zagospodarowanie odbywają się 

na wyłączne ryzyko Oddającego i na jego wyłączny koszt. 

 

§ 4 

1. Przyjmujący przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z tej umowy może posługiwać się podwykonawcami.  

2. Przyjmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór podwykonawcy. 

3. Przyjmujący ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Oddającego, osób trzecich oraz wszelkich służb i inspekcji za działania 

i zaniechania podwykonawców. 

4. Przyjmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za Odpady od momentu ich Odbioru chyba, że postanowienia niniejszej 

Umowy przewidują inaczej. 

5. Oddający zobowiązany jest do szczególnej dbałości o przedmioty mu powierzone w wykonywaniu niniejszej umowy lub 

przekazanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 

6. Przyjmujący zapewnia, iż wszelkie używane do realizacji tej Umowy przez niego przedmioty są sprawne, estetyczne oraz 

znajdują się w dobrym stanie technicznym. Przyjmujący zobowiązuje się do utrzymywania takiego stanu. Jeżeli przedmioty te 

ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn zależnych od Oddającego, Oddający zobowiązuje się do naprawienia wynikłe j 

z tego szkody w całości.  

 

§ 5 

1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas 

nieokreślony i wchodzi w życie z dniem: 

   data wejścia w życie    

      umowy 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia tej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

W przypadku gdy stawka za odbiór zakomunikowana przez Przyjmującego w sposób opisany w załączniku numer 1 do 

niniejszej Umowy nie odpowiada Oddającemu, może on oświadczyć o wypowiedzeniu umowy. W takim przypadku umowa 

ulega rozwiązaniu z dniem w którym oświadczenie o wypowiedzeniu skutecznie dotarło do Przyjmującego. Brak reakcji 

Oddającego na zmianę cennika co najmniej na 3 dni robocze przed datą planowanego odbioru uznaje się za jego 

zaakceptowanie. 

3. Wypowiedzenie tej umowy wymaga dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Z chwilą wygaśnięcia niniejszej Umowy, bez względu na przyczynę takiego wygaśnięcia, Oddający udostępni Przyjmującemu 

do odbioru mienie powierzone Oddającemu przez Przyjmującego w wykonywaniu niniejszej Umowy. Przyjmujący może 

dokonać odbioru w terminie do 10 dni roboczych od wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

Karty Przekazania Odpadów będą wystawiane przez Oddającego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku gdy odbiór jest niemożliwy z uwagi na braki w dokumentacji której przygotowanie leży po stronie Oddającego 

lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezależnej od Przyjmującego, Przyjmujący ma prawo odmówić dokonania załadunku a 

Oddający zostanie obciążony kosztami przejazdu oraz oczekiwania tak, jakby odbiór odpadów nastąpił.  

 

§ 7 

1. Umowa niniejsza zastępuje wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami w zakresie nią objętym. Celem uniknięcia wątpliwości 

precyzuje się, że wszelkie zawarte wcześniej umowy ulegają rozwiązaniu z dniem podpisania niniejszej Umowy 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony zgodnie poddają pod rozpoznanie Sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Przyjmującego. 

4. Umowa niniejsza podlega wyłącznie prawu Rzeczpospolitej Polskiej, została przygotowana w języku polskim i będzie 

wykonywana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

 

 

 
 

 

(pieczątka imienna) 

Oddający 

 Aleksandra Caban 

Prokurent 

Złom-Biała sp. z o.o. 

Przyjmujący 

 

 

 

 



 

 

Załącznik numer 1 do umowy odbioru odpadów 

 

 

I. Kody odpadów przyjmowanych przez Przyjmującego zgodnie z umową: 

 

KOD 

ODPADU 
RODZAJ ODPADU 

CZY 

DOTYCZY 
(zaznaczyć X) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

- Złom metali żelaznych  

- Złom metali nieżelaznych  

 

 

II. Częstotliwość odbiorów odpadów: 

 

Odbiory będą realizowane  raz(y) na Tydzień*  Miesiąc* 
 (ilość)  (*niepotrzebne skreślić) 

 

III. Opłaty: 

 

1.  Cena za pojedynczy odbiór będzie ustalana przez Przyjmującego oraz komunikowana Oddającemu w formie elektronicznej 

– mailem lub telefonicznie. Cena ta będzie obowiązywała do czasu jej zmiany w sposób opisany w zdaniu poprzednim. 

Przyjmujący wystawi Oddającemu fakturę za wykonanie czynności odbioru. Celem uniknięcia wątpliwości precyzuje się, 

iż odpady oddawane są Przyjmującemu nieodpłatnie, chyba, że Strony co innego uzgodniły w sposób wyżej opisany.  

2.  W przypadku powierzenia Urządzenia zgodnie z punktem IV poniżej, 

Oddający będzie uiszczał opłatę za korzystanie z Urządzenia w wysokości : 
 złotych netto miesięcznie 

3.  Wszystkie powyższe kwoty stanowią kwoty netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 

Rozliczenia będą dokonywane raz w miesiącu, na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

 

IV.  Powierzenie kontenera, pojemnika, wiaty od dnia:   –   –     r. 

 (puste oznacza brak powierzenia) d d  m m  r r r r  

 

Pojemnik →  Kontener →  Wiata →  

Rodzaj urządzenia 

(wymiary, waga, inne): 
 

Przeznaczone do zbierania: Makulatura →  Folia →  Złom →  

1.  Oddający z dniem wskazanym powyżej przyjmuje Urządzenie i zobowiązuje się do zbierania przy użyciu Urządzenia 

wyłącznie odpadów wskazanych powyżej. 

2.  Z chwilą udostępnienia na Oddającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia, jego 

przynależności oraz części składowych. Oddający zobowiązany jest do szczególnej dbałości o mienie udostępnione.  

3.  W przypadku Wiaty, Oddającemu zostają również 

udostępnione klucze w ilości kompletów: 
  

4.  Urządzenie zostaje Oddającemu wydane w pełni sprawne, nieuszkodzone i nadające się do użytku zgodnie z jego 

przeznaczeniem, co Oddający kwituje podpisem na niniejszym dokumencie. 

5.  Po zakończeniu umowy oraz na każde wezwanie Przyjmującego Oddający jest zobowiązany do zwrotu Urządzenia w stanie 

niepogorszonym. 

 

 

 
 

(pieczątka imienna) 

Oddający 

 Aleksandra Caban 

Prokurent 

Złom-Biała sp. z o.o. 

Przyjmujący 

 


