
UMOWA  
  
W dniu: ………..…….……….… roku w Lubaniu, pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. 
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 Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu - Michała Turkiewicza 
a 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

zwanym dalej ,,Zleceniodawcą’  reprezentowanym przez: (w przypadku firmy)* 

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

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

NIP  ……………………………… 

Nr telefonu do kontaktu: …………………………………. 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie usługi związanej z opróżnianiem przez Zleceniobiorcę 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (makulatura, szkło opakowaniowe i tworzywa 
opakowaniowe) ustawionych na terenie Zleceniodawcy. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, w ilości 3 szt. stanowią własność Zleceniobiorcy. 
 

§ 2 
Zakres usługi realizowanej przez Zleceniobiorcę obejmuje: 

1. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 
2. Oczyszczanie miejsc zanieczyszczonych przez Zleceniobiorcę podczas załadunku surowców wtórnych na 

samochód. 
3. Zleceniobiorca nie odpowiada za porządek w punkcie gromadzenia surowców wtórnych i wokół niego. 

 
§ 3 

1. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych odbywa się zgodnie z planem 
wywozu lub na podstawie zgłoszenia telefonicznego Zleceniodawcy. 

2. Usługa zgłoszona telefonicznie przez Zleceniodawcę winna być wykonana w terminie 5 dni roboczych 
od daty przyjęcia zgłoszenia. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie za odbiór surowców i wynajem pojemników: 
• jednorazowy koszt za wywóz surowców wtórnych (3 pojemniki) – ………… zł/netto, 
• Koszt wynajmu 3 pojemników 2,5 m3 miesięcznie – …………. zł/netto. 

 
§ 5 

1. Z świadczone usługi Zleceniobiorca wystawiał będzie fakturę VAT raz w miesiącu do 7 dni po 
zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło wykonanie usługi. 

2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty jej wystawienia. 
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania należności przelewem na konto Zleceniobiorcy 

w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Lubaniu Nr 80 1090 1955 0000 0005 2000 2935. 
 

 



§ 6 
Umowa została zawarta na czas określony/nieokreślony*, z mocą obowiązywania od dnia 

………………………………................................................ 

 
§ 7  

Obie Strony mogą wypowiedzieć umowę lub zmienić jej warunki za 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia, 
który rozpoczyna bieg pierwszego dnia następnego miesiąca. Ponadto strony mogą zmienić umowę za 
porozumieniem stron w drodze aneksu. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zleceniobiorcy. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
.............................................                                        ................................................... 

Zleceniodawca             Zleceniobiorca 


