
  

    UMOWA NR ………… 

 

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

 
Zawarta  w dniu ……………….. pomiędzy ..................................….................. 

zam. …………………… ul. …………………...………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 

a 

Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu ul. al. Zwycięstwa 19 

reprezentowanym przez Henryka Grzybowskiego – Prezesa Zakładu zwanym dalej 

„Wykonawcą”. 

 

  §1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na 

odbiorze z siedziby zamawiającego nieczystości stałych z pojemników  

 SM 110    własne            …….. szt. 

                                 SM 1100  własne            …….. szt. 

  

  §2 

Strony ustalają, że częstotliwość wywozu nieczystości stałych odbywać się będzie 

………… w miesiącu i zgodna będzie z harmonogramem wywozu                         

w ZGK Sp. z o.o. Chodecz a nieczystości płynnych po zgłoszeniu w biurze ZGK 

Sp. z o.o. Chodecz. 

 

  §3 

Nieczystości stałe będą wywożone do RIPOK w Machnaczu, natomiast 

nieczystości płynne na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mielno – Lubieniec. 

 

  §4 

1) Wykonawca nie jest zobowiązany do odbierania i wywozu tzw. „dostawek” 

tj. odpadów składowanych w skrzyniach, kartonach itp. 

2) Zabrania się : 

 wrzucania do pojemników gruzu, ziemi, gałęzi, szlamów, odpadów 

niebezpiecznych mogących uszkodzić mechanizm taboru Wykonawcy 

 spalania, ubijania i zamulania odpadów gromadzonych w pojemniku 

3) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w odbiorze odpadów 

z przyczyn od niego niezależnych (działanie siły wyższej) 

 

  §5 

Odpłatność za odbiór nieczystości stałych z pojemników będzie rozliczana wg cen 

obowiązujących w ZGK Sp. z o.o. Chodecz akceptowanych przez Radę Gminy 

Chodecz – raz w kwartale po 20 każdego miesiąca kalendarzowego kończącego 

kwartał. 

 



Zleceniodawca za odbiór nieczystości stałych obciążony będzie niezależnie od 

stopnia napełnienia pojemnika i każdorazowo za wywóz nieczystości płynnych. 

Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczenie ustawowych 

odsetek. 

                                                    

  §6 

Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie (decyzje) na prowadzenie 

działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów. 

 

  §7 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Strony dopuszczają możliwość 

wcześniejszego rozwiązania umowy przez dokonanie wypowiedzenia na piśmie     

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

  §8 

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy 

we Włocławku w oparciu o odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  

  §9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

     ZLECENIODAWCA       WYKONAWCA 


