
ANEKS NR … 
DO UMOWY NAJMU POJEMNIKÓW I STOJAKÓW 

z dnia ………………. 
  
 
Do umowy zawartej w dniu : ………………..roku w Lubaniu, pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. 
ul. Lwóweckiej 8, 59-800 Lubań obecnie: ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań 
NIP 613 – 14 – 25 – 217 
(wpis z dn. 10.07.2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców) pod numerem KRS 0000116424) 
zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu - Michała Turkiewicza 
a 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

zwanym dalej ,,Najemcą’’  reprezentowanym przez:  

1. ………………………………………………………………………………………………….. ……………. 

2. ………………………………………………………………………………………………….. ……………. 

NIP …………………………. 

Nr telefonu do kontaktu: …………………….. 
 o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Strony zgodnie ustalają, iż ulega zmianie adres Wynajmującego z „ulica Lwóweckiej 8, 59-800 Lubań”, 
na „ulica Bankowa 8, 59-800 Lubań”. 
 

2. Ulega zmianie §1, który otrzymuje brzmienie: 
 

Wynajmujący przekazuje, a Najemca przyjmuje do najmu niżej wymienione pojemniki i stojaki: 
 

1) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (metalowy)   0,11 m3 - …………szt.* 
2) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (plastykowy)  0,12 m3 - …………szt.* 
3) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (metalowy)   0,06 m3 - …………szt.* 
4) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (metalowy)   0,08 m3 - …………szt.* 
5) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (plastykowy)  0,24 m3 - …………szt.* 
6) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (plastykowy)  0,50 m3 - …………szt.* 
7) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (plastykowy)  0,66 m3 - …………szt.* 
8) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (plastykowy)  0,77 m3 - …………szt.* 
9) pojemnik na odpady komunalne zmieszane (plastykowy/metalowy*) 1,10 m3 - …………szt.* 
10) pojemnik na bioodpady (plastykowy)    0,12 m3- ………….szt.* 
11) pojemnik na bioodpady (plastykowy/metalowy*)   0,24 m3- …..…..….szt.* 
12) pojemnik na surowce wtórne      2,5 m3- ….………..szt.* 
13) stojak na surowce wtórne       ….………..szt.* 

 



 
3. Ulega zmianie § 4, który otrzymuje brzmienie: 

Miesięczny koszt brutto najmu pojemników wynosi: 
- pojemnik na odpady komunalne o pojemności: 0,11 m3 – 0,12 m3 - 3,00 zł / 1 szt.* 
- pojemnik na bioodpady o pojemności: 0,12 m3 - 3,00 zł/ 1 szt.* 
- pojemnik na odpady komunalne o pojemności: …………… m3 - …..…zł / 1 szt.* 
- pojemnik na bioodpadów o pojemności: ……………m3 - ……. zł / 1 szt.* 
- pojemnik na surowce wtórne  2,5 m3 - 33,00 zł / 1 szt.* 
- stojak na surowce wtórne   - 3,00 zł / 1 szt.* 

 
 
 

4. Pozostałe zapisy umowy  pozostają bez zmian. 
 
 

§ 2 
1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Poniższy aneks obowiązuje od dnia …………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                        ................................................... 

Najemca                Wynajmujący 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 


