
Umowa nr  ZO/     /07 
O �wiadczenie usług w zakresie wywozu nieczysto�ci 

 
 zawarta w dniu  ..................... obowi�zuj�ca od ................ pomi�dzy: 

 
Miejskim Zakładem  Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. z siedzib�: ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek, NIP: 549-21-22-
526, KRS : 0000077229 S�d Rejonowy dla Krakowa �ródmie�cia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S�dowego, REGON: 356378429,  
nazwa banku: Bank Spółdzielczy O�wi�cim nr konta:19 8123 0000 0021 0991 2000 0010,  
lub  BPH PBK S.A. I/O w Chełmku nr konta:49 1060 0076 0000 3210 0001 6182 
reprezentowany przez: 
mgr in�. Krzysztofa Tokarskiego - Prezesa Zarz�du MZGK w Chełmku Sp. z o.o. 
-  zwanym dalej w umowie ZLECENIOBIORC� 

a :  

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

...................................... 
 (nazwa spółki / przedsi�biorstwa, jej /jego siedziba i adres) 

zwanym dalej ZLECENIODAWC� 
 
reprezentowany przez: 
1. ........................................................................... 

który  o�wiadcza co nast�puje: 
1. oznaczenie organu rejestrowego i numeru , pod którym spółka (przedsi�biorstwo) jest zarejestrowana (o�wiadczenie zostało zło�one 
zgodnie z  art. 206 KSH; art. 374 KSH): 
.......................................................................................................................................................... 

NIP: ......................... 
nazwa banku ............................................................... 

Nr konta: ......................................................... 

Regon:..................... 
2. adres do korespondencji: 
................................................ 
................................................... 
 

§ 1 
 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje usługi – wywóz nieczysto�ci o kodzie 20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne przy ulicy: 
.................................................................................... 

§ 2 
 
Zleceniobiorca zobowi�zuje si�  do �wiadczenia usług wymienionych w § 1 i za ich wykonanie b�dzie pobierał nale�no�� na podstawie cennika 
ustalonego w zał�czniku 
 
 

§ 3 
 
Zleceniodawca  o�wiadcza, �e posiada nast�puj�ce pojemniki: 
pojemnik ........................................... litrów 

 
 

§ 4 
 
Zleceniodawca o�wiadcza, �e wywóz odpadu okre�lonego w § 1 b�dzie odbywał si� w okre�lonym terminie. Po zgłoszeniu telefonicznym co 
najmniej 2 dni przed planowanym wywozem nieczysto�ci stałych. 

 
 



 
§ 5 

 
1. Odbiorca dokonuje zapłaty za usług� wyszczególnion� w § 1 w terminie okre�lonym w fakturze 
2. Zgłoszenie przez Zleceniodawc� zastrze�e� co do wysoko�ci faktury nie wstrzymuje zapłaty 
3. W przypadku nadpłaty zalicza si� j� na poczet przyszłych nale�no�ci lub na pisemne ��danie Zleceniodawcy zwraca si� kwot� 

nadpłaty w terminie 14 dni od dnia zło�enia wniosku w tej sprawie 
4. W przypadku nie dotrzymania terminów płatno�ci okre�lonych w fakturze Zleceniobiorca b�dzie obci��ał Zleceniodawc� odsetkami 

ustawowymi zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami  
 

§ 6 
 

1. Zleceniodawca zobowi�zany jest powiadomi� Zleceniobiorc� na pi�mie w terminie 14 dni o faktach skutkuj�cych konieczno�ci� 
zmiany umowy 

2. Je�eli Zleceniodawca zmienił adres lub siedzib� i nie zawiadomił o tym Zleceniobiorc�, faktury oraz inne dokumenty wysłane 
przez Zleceniobiorc� pod dotychczasowy adres poczytuje si� za dor�czone Zleceniodawcy 

 
§ 7 

 
1. Umow� zawarto na czas nieokre�lony / (okre�lony do dnia................................) 
2. Umowa mo�e by� rozwi�zana: 

a. Przez Zleceniodawc� z trzymiesi�cznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesi�ca kalendarzowego 
b. Przez Zleceniobiorc� za trzymiesi�cznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesi�ca  
c. W przypadku ra��cego naruszenia umowy zgodnie z § 2 ze skutkiem natychmiastowym  
d. Niezwłocznie za porozumieniem stron 

3. Wyga�ni�cie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zleceniobiorc� �rodków technicznych uniemo�liwiaj�cych dalsze 
korzystanie z usług 

 
§ 8 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci  
 

§ 9 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejsz� umow� maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
 

§ 10 
 
Zleceniodawca wyra�a zgod� na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy zgodnie z 
art.23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 133 z 1999 r. poz.883 z pó�n. zm.)  
  

§ 11 
Umow� sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze stron. 
 

§ 12 
 
Z chwil� podpisania niniejszej umowy poprzednia traci wa�no��. 
 
 
ZLECENIOBIORCA  
MZGK w Chełmku 
Sp. z o.o. 
 

Zleceniodawca 

 


