Umowa odbioru i wywozu
odpadów komunalnych stałych
zawarta w Cięcinie w dniu ................................. pomiędzy:
„Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o.
Cięcina, ul. Graniczna 1, 34-350 Węgierska Górka
NIP: 553-21-00-408; REGON: 072256031
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Ireneusz Ficoń
zwaną w dalszej części „Spółką”
a
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
NIP: ....................................................... REGON: …………………………………
zwanym w dalszej części „Klientem”
§.1.
1. Klient zleca a Spółka przyjmuje do wykonania realizację usługi odbioru oraz wywozu
stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, segregowanych i gromadzonych
selektywnie z nieruchomości mieszczącej się w …………..………………………………. .
2. W ramach realizacji niniejszej umowy Spółka zobowiązana jest dokonać wywozu:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach o pojemności 110 l, 120 l, 240 l lub 1100 l.
b) gromadzonych selektywnie odpadów komunalnych w odpowiednich, dostosowanych
do tego celu workach/pojemnikach.
3. Odbiór i wywóz odpadów wyszczególnionych w ust. 2 lit. a) oraz lit. b) odbywać się
będzie po dacie określonej w § 5 ust. 2 według harmonogramu przekazanego Klientowi
przez Spółkę w formie pisemnej lub elektronicznej.
4. Klient zobowiązany jest do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie
z obowiązującym na terenie Gminy Węgierska Górka Regulaminem utrzymania czystości
i porządku w Gminach, w szczególności w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów.
§.2.
1. Za usługi określone w §1 Klient będzie ponosił opłatę w wysokości określonej wg. cennika
obowiązującego w Spółce.
2. W przypadku gromadzenia przez Klienta odpadów komunalnych nie zgodnie z zasadami
określonymi w § 1 ust. 4, tj. stwierdzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne
surowców, cena odbioru tak gromadzonych odpadów wzrasta o 100 % w stosunku do ceny
odbioru odpadów zmieszanych, o której mowa w cenniku określonym w ust. 1. za okres
rozliczeniowy, w którym stwierdzono surowce w pojemnikach z odpadami zmieszanymi.
3. W przypadku stwierdzenia gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, pracownik
Spółki sporządzi na tę okoliczność dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną.
4. Zapłata za realizację usługi odbioru i wywozu odpadów w zakresie określonym w §1 ust. 2
niniejszej umowy będzie następować w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Spółkę z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia.
5. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu.
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§.3.
1. Klient korzysta z własnych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych pod warunkiem, iż są one przystosowane do mechanicznego rozładunku.
2. W pojemnikach na odpady komunalne mogą być gromadzone wyłącznie odpady
komunalne. W pojemnikach nie mogą być gromadzone odpady niebezpieczne i uciążliwe
w szczególności: papa, azbest, gruz budowlany, lekarstwa, baterie, opakowania po farbach
itp.
3. Klient zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników w dniach
ich odbioru. Jeżeli dojazd specjalistycznego samochodu jest niemożliwy, Klient jest
zobowiązany do wystawienia pojemników przed godziną 700 w dniu odbioru w miejscu,
gdzie możliwy jest dojazd samochodu specjalistycznego.
§.4.
1. Wysokość opłat może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika, po wcześniejszym
pisemnym zawiadomieniu, z miesięcznym wyprzedzeniem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
2. Zmiana wysokości opłaty nie wymaga zmiany umowy.
3. W okresie wskazanym w ust. 1 Klient może oświadczyć w formie pisemnej o nieprzyjęciu
zmiany wysokości opłaty, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy przez Spółkę
z końcem tego okresu.
§.5.
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązywania od dnia
01.01.2021r.
2. Okres wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron wynosi 1 miesiąc na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3. Spółka może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie
nieuiszczenia przez Klienta opłat za dwa okresy rozliczeniowe.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz aktualnie obowiązującego regulaminu Czystości i Porządku na terenie
gminy Węgierska Górka.
§.6.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
§.7.
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze
stron.

Spółka

Klient
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…….……………..
(miejscowość, data

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych
z „BESKID-EKOSYSTEM” Sp. z o. o.
CIĘCINA, UL.GRANICZNA 1
34-350 WĘGIERSKA GÓRKA
……………………………………...….... przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą
(imię i nazwisko właściciela)
………….…………..…………...…….....,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
(nazwa firmy)

z siedzibą w …………….……………………..………………...
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu)

NIP ……………..……... REGON …………..…………,BDO…………………………….
Zwraca się z prośbą o odbiór odpadów o kodzie zawartym w Załączniku nr 1
Kod odpadu

Nazwa odpadu

Pojemność
pojemnika

Pojemność worka
( dotyczy tylko
segregowanych)

Miejsce odbioru odpadów ……………………………………………..….
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu, nr pojemnika)

Okres zawarcia umowy: od ……………..……….. do ………………………
Dane kontaktowe:
nr telefonu

………………..……………..

adres e-mail

………………………………

dodatkowa usługa:
dzierżawa pojemników 1100L-ilość-…………….

Podpis wnioskodawcy
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