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UMOWA NR ...................................... 
 
Zawarta dnia ………. w Kurowie, pomiędzy: 
 
Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.  ul. Głowackiego 43, 24-170 Kurów, zwaną 
w dalszej części umowy „Sprzedającym”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z 
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod  nr 0000500543, kapitał 
zakładowy w wysokości 2 435 700 zł, NIP 716-281-49-72, Regon 061641562, 
reprezentowaną przez:  
Pana Tomasza Siwca – Prezesa Zarządu, zwaną dalej ”Prowadzącym Instalację” 
 
a 
 ……………………………………………………………………………. 
NIP:…………………..REGON……………………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………. 
zwanym dalej ,,Przekazującym Odpady”  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków dostarczania, przyjmowania                                
i składowania odpadów dowożonych przez Przekazującego Odpady na składowisko 
odpadów w Szumowie, oraz zasad wnoszenia odpłatności na rzecz Prowadzącego 
Instalację, za ich składowanie.  
 

§ 2 
 

1. Przekazujący Odpady przed rozpoczęciem dostarczania odpadów na składowisko, 
zobowiązuje się do dostarczenia ważnego raportu z badań odpadu 
przeprowadzonego przez uprawnioną instytucję, określającego rodzaj i kod odpadu 
oraz charakterystykę odpadu.  

2. W razie braku aktualnego raportu z badań, lub niezgodności deklarowanych 
odpadów ze stanem faktycznym, Prowadzący Instalację odmówi przyjęcia odpadów.    

 
§ 3 

 
1. Prowadzący Instalację zobowiązuje się przyjmować dowożone na składowisko                       

w Szumowie odpady, przez Przekazującego Odpady, w godzinach pracy 
składowiska, tj. w dni robocze poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 
700- 1500 oraz we wtorki w godzinach 900- 1700. 

2. Dowóz odpadów w innym terminie i czasie wymaga odpowiednio wcześniejszego 
uzgodnienia z Prowadzącym Instalację.  
 

§ 4 
 

Na podstawie niniejszej umowy Przekazujący Odpady zobowiązuje się do 
dowożenia  i składowania odpadów o kodach: 
- ………… 
- …………. 
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-…………. 
na składowisku odpadów w Szumowie, w miejscu wskazanym przez pracownika 
składowiska, po uprzednim zważeniu odpadów na wadze samochodowej. 
 

§ 5 
 

1. Strony ustalają, że miesięczny limit odpadów dostarczanych przez Przekazującego 
Odpady  będzie wynosił: 

1) kod ………  - …….. Mg 
2) kod ………  - ……...Mg 
3) kod ………. - ……...Mg 

2. Przekazujący Odpady zobowiązuje się do dostarczenia odpadów w ilościach nie 
mniejszych niż wskazane w ust.1. 

3. Przekazujący Odpady może bez żadnych ujemnych skutków prawnych dostarczyć 
większe ilości odpadów niż zadeklarowane w ust.1, nie większe jednak niż o 40% – 
po uprzednim uzgodnieniu z Prowadzącym Instalację, jak również mniejsze, o ile 
wykaże, iż zmniejszenie nastąpiło na skutek działania siły wyższej. 

4. Za siłę wyższą uznaje się niemożliwą do przewidzenia, wyjątkową sytuację lub zda-
rzenie niezależne od woli Stron oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożenia 
wszelkich starań, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, 
epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i 
strajki. 

 
§ 6 

 
1. Wysokość opłat za przyjęte i składowane odpady na składowisku w Szumowie 

reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 Prezesa ZUK 
Sp. z o.o. w Kurowie, z dnia 01.08.2019 r. i podany do publicznej wiadomości.     

2. W przypadku awarii systemu wagowego, opłatę za przyjęcie odpadów ustala się w 
oparciu o ilość dostarczonych odpadów na podstawie średniej wagi z okresu trzech 
ostatnich ważeń przypisanych do danego pojazdu, która stanowić będzie o ilości 
odpadów jako podstawa do wyliczenia należności za usługę. 

3. Zmiana cennika nie wymaga zmiany niniejszej umowy, o ile Prowadzący Instalację 
powiadomi Przekazującego Odpady o zmianie, co najmniej na 1 miesiąc przed 
zmianą, a prawidłowo powiadomiony Przekazujący Odpady nie wypowie umowy w 
tym terminie. 

 
§ 7 

 
Przekazujący Odpady zobowiązuje się do sporządzania miesięcznych kart przekazania 
odpadów i dostarczenia ich Prowadzącemu Instalację w terminie do 10 dnia 
następnego miesiąca.  

 
§ 8 

 
1. Obliczenie należności z tytułu przyjętych odpadów od Przekazującego Odpady 

następować będzie w okresach miesięcznych. 
2.  Załącznikiem do wystawionej faktury będzie zbiorcze zestawienie przyjętych 

odpadów sporządzone przez Prowadzącego Instalację.  
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   § 9 

 
1. Zapłaty należności za przyjęte i składowane odpady, Przekazujący Odpady 

dokonywać będzie w okresach miesięcznych na podstawie otrzymanej faktury,                        
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, na rachunek ,,ZUK Sp. z o.o. w Kurowie,, 
Bank Spółdzielczy Kurów nr konta 98 8732 0000 0001 5990 2000 0001. 

2. Nieuiszczone w terminie należności będą egzekwowane wraz z ustawowymi 
odsetkami za opóźnienie w trybie obowiązujących przepisów. 

3. W przypadku powstania tygodniowej zaległości w płatności za otrzymaną fakturę, 
Prowadzący Instalację wstrzyma dalsze przyjęcia odpadów od Przekazującego 
Odpady do chwili uregulowania zaległości.  
 

§ 10 
 

1. Z zastrzeżeniem §5 ust. 3, wypowiedzenie umowy może nastąpić przez każdą ze 
stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

2. Umowa może zostać również rozwiązana  każdym czasie, na mocy zgodnych 
oświadczeń woli Stron. 
 

§ 11 
 

1. Dostarczenie odpadów, przez Przekazującego Odpady, niezgodnych                                           
z deklarowanymi w §5 ust.1, bądź odpadów o składzie niezgodnym z dokumentami 
wymaganymi przy obrocie odpadami, spowoduje odmowę przyjęcia odpadów przez 
Prowadzącego Instalację. 

2. W sytuacji wskazanej w ust.1 Prowadzący Instalację zawiadamia Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. 

 
§ 12 

 
 Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. 

 
§ 13 

 
1. W sprawach spornych pomiędzy Stronami w zakresie objętym umową i w sprawach 

nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy Stronami na tle niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Prowadzącego Instalację 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

§ 14 
 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
….…………………………..                                                …..…………………………. 
Prowadzący Instalację                                         Przekazujący Odpady 


