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Umowa nr …………………….. 

na transport i utylizację odpadów 

 

zawarta  w dniu ………………..2022r. w Fałkowie, pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łubowie z siedzibą w Fałkowie 44a (62-262), posiadającą Numer 

Identyfikacji Podatkowej NIP: 784-25-13-643 działającym jako samorządowa jednostka budżetowa w 

imieniu i na rzecz Gminy Łubowo z siedzibą w Łubowie 1., 62-260 Łubowo  posiadającą Numer 

Identyfikacji Podatkowej NIP 784-22-99-291, REGON: 000543893  

reprezentowaną przez: Anetę Rekruciak - Dyrektora 

zwaną dalej Zleceniodawcą 

a 

reprezentowaną przez  

zwaną dalej Zleceniobiorcą,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Umowa określa warunki i zasady załadunku, transportu, przyjmowania oraz przetwarzania przez 

Zleceniobiorcę  odpadów o kodzie:  

1) 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe, pochodzących z oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Łubowo, Przyborowo i Strychowo wg planowanych ilości: 

a) oczyszczalni ścieków w Łubowie w  łącznej  ilości do 40 Mg, 1 kurs z częstotliwością, co 3/4 

tygodnie, 

b) oczyszczalni ścieków w Przyborowie w łącznej  ilości do 100 Mg, 1 kurs z częstotliwością, co 2 

tygodnie 

c) oczyszczalni ścieków w Strychowie  w łącznej  ilości do 50 Mg, jeden kurs z częstotliwością, co 

3 tygodnie 

2) 19 08 02 zawartość piaskowników pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Dziekanowice  w łącznej ilości do 3Mg, 1 kurs  z częstotliwością , co 4 miesiące, 

3) 19 08 01 skratki pochodzące z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziekanowice, Łubowo, 

Przyborowo i Strychowo wg planowanych łącznych  ilości do 3Mg dla każdej oczyszczalni, po 1 

kursie z częstotliwością, co 4 miesiące. 

1 kurs odpowiada załadunkowi 1 kontenera. 

2. Zwiększenie ilości dowożonych odpadów może nastąpić po pisemnym, lub mailowym uzgodnieniu  ze 

Zleceniobiorcą . 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1) Załadunku odpadów na terenie wskazanej oczyszczalni ścieków  

2) Odbioru i transportu odpadów w dni ………….. w godzinach ……………...  do 

…………………….- inne dni oraz godziny dowozu odpadu będą możliwe po uzgodnieniu  

ze Zleceniodawcą. W przypadku zwłoki w odbiorze i transporcie towarów Zleceniodawca 

uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdą godzinę opóźnienia, 

3) Zgłoszenia (kierowca) przy wjeździe na teren …………… rejestratorowi  rodzaj ładunku - 

odpadu wraz z podaniem kodu odpadu oraz oczyszczalni, z której odpad pochodzi 

4) Przetwarzania odpadów w instalacji, zgodnie                     z obowiązkiem wynikającym z treści 

posiadanego pozwolenia na transport i utylizację odpadów. W przypadku naruszenie tego 

zobowiązania Zleceniodawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia. 
5) Każdorazowego potwierdzenia we właściwych dokumentach (karty przekazania odpadu), 

transportu każdej partii odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zleceniodawcy do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
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3. Termin transportu i utylizacji odpadów będzie każdorazowo zgłaszany Zleceniobiorcy. Zleceniodawca 

przekaże informacje drogą elektroniczną na adres……………………………., informacje o dacie 

wywozu odpadu będą przekazane, nie później niż 3 dni przed planowaną dostawą. 

4. Zleceniobiorca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  

w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 669 – dalej zwanej ustawą  

o odpadach),  posiada indywidualny numer rejestrowy: ………………… 

5. Zleceniobiorca  ma obowiązek każdorazowo zważyć pojazd na legalizowanej wadze na własny koszt. 

Waga dostawy będzie ustalana na podstawie wagi netto z dowodu ważenia  u Zleceniobiorcy. 

Zleceniodawca ma prawo być obecnym podczas ważenia. 

6. Przyjęcia i transport odpadów oraz potwierdzanie przyjęcia odbywać się będzie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. 

 

§ 3 

1. Zleceniodawca oświadcza, iż dostarczone odpady są scharakteryzowane wynikami badań, wykonanymi 

przez niezależne laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania odpadów bez zanieczyszczeń i innych cech 

kwalifikujących je, zgodnie z ustawą o odpadach do kategorii odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 

zawierających w swoim składzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego objęte Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 określającego przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia 

przez ludzi. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczania Zleceniobiorcy sprawozdań z badań dostarczanych 

odpadów, o zakresie ujętym w Załączniku nr 2 do Umowy, wykonanych przez laboratorium 

akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości, w terminie co 6 m-cy licząc od 

dnia wykonania badań.  

§ 4 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest ubezpieczony co najmniej na kwotę 50.000,00 zł w zakresie OC  

z tytułu prowadzonej działalności, w tym od szkód w środowisku. Kopię polisy ubezpieczeniowej w tym 

zakresie, wraz z potwierdzeniem opłacenia należnych składek, Zleceniodawca zobowiązany jest 

przedstawić Odbiorcy w dniu podpisania umowy. 

2. Zleceniodawca jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa wyżej, przez cały okres 

trwania umowy i dostarczać Zleceniobiorcy dokumenty potwierdzające kontynuację ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Zleceniodawcę dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, 

Zleceniobiorca ma prawo odmówić przyjęcia odpadu. 

 

§ 5 

1. Należność dla Zleceniobiorcy z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadu o kodzie:  

a) 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe, wynosi: ……………….. zł/Mg 

(słownie: …………………………………………………….. 00/100) + VAT.  

b) 19 08 02 zawartość piaskowników wynosi:………………………………………. zł/Mg 

(słownie: …………………………………………………….. 00/100) + VAT. 

c) 19 08 01 skratki wynosi:…………………………………………………………… zł/Mg 

(słownie: …………………………………………………….. 00/100) + VAT. 

2.  Należność dla Zleceniobiorcy z tytułu załadunku i transportu odpadu o kodzie:  

a) 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe, wynosi: …………….. zł/kurs  

(słownie: …………………………………………………….. 00/100) + VAT.  

b) 19 08 02 zawartość piaskowników wynosi:…………………………………… zł/kurs 

(słownie: …………………………………………………….. 00/100) + VAT. 

c) 19 08 01 skratki wynosi:………………………………………………………… zł/kurs 

(słownie: …………………………………………………….. 00/100) + VAT. 

 
3. Za transport i przyjęcie odpadu Zleceniobiorca będzie wystawiał łączną fakturę, dla wszystkich 

dostaw dokonanych w miesiącu, nie później niż 10 dnia następnego miesiąca. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę wymienioną w §1 nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto wskazane na fakturze. 
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5. Za nieterminowe płatności naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury wystawionej przez 

Zleceniobiorcę, trwającej powyżej 14 dni po terminie płatności, Zleceniobiorca ma prawo 

wstrzymać realizację usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, do czasu zapłaty całości  

wymaganej należności. Możliwość wstrzymania usługi nie dotyczy sytuacji, w których opóźnienie w 

zapłacie wynika z faktu nienależytego wykonywania usług przez Zleceniobiorcę. 

 

§ 6 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od 01.03.2023, do 29.02.2024r..  

2. Każda ze stron uprawniona jest do wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Dla skuteczności wypowiedzenia wymagane jest zachowanie formy pisemnej. 

3. Strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia na podstawie porozumienia 

stron.  

4. Stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy druga 

ze stron narusza postanowienia Umowy i nie zaprzestaje naruszeń, pomimo uprzedniego wezwania jej 

do zaprzestania  w wyznaczonym terminie.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 1 ust. 4 Odbiorca może czasowo wstrzymać 

realizację umowy. 

 

§ 7 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację warunków umowy są: 

- ze strony Odbiorcy: 

 Sprawy BDO i pozostałe: …………………………………………/ 

- ze strony Dostawcy: 

 Sprawy BDO i pozostałe: ……………………………………./ 

 

 

§ 8 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej  

tj. aneksu do umowy.  

2. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać 

na drodze polubownej. 

2. W przypadku nieosiągnięcia wspólnego stanowiska co do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z 

realizacji niniejszej umowy, spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zleceniodawcy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 10 

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

 

§ 11 

 Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdania z badań odpadów ……………………….. przeprowadzonych przez 

………………………… 

2.Załącznik nr 2 – Zakres badań odpadów. 

   

  

Dostawca:                                                          Odbiorca:                    

 

 



 

   

Załącznik nr 2. 
 Zakres badań odpadów 

 

Badania, którym poddaje się odpady dostarczone przez Zleceniodawcę obejmują oznaczanie 

w reprezentatywnej próbce tego odpadu: 

 

1) odczynu pH; 

2) zawartości suchej masy — wyrażonej w procentach s.m.; 

3) zawartości substancji organicznej — wyrażonej w procentach s.m.; 

4) zawartości azotu ogólnego, w tym azotu amonowego — wyrażonej w procentach s.m.; 

5) zawartości fosforu ogólnego — wyrażonej w procentach s.m.; 

6) zawartości wapnia i magnezu — wyrażonej w procentach s.m.; 

7) zawartości metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu — wyrażonej w 

mg/kg s.m.; 

8) obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100 g osadu; 

9) liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w kg s.m. 

 

 

 

 


