
Umowa Nr ZO/ 
 
o �wiadczeniu usług w zakresie odpadów komunalnych stałych zawarta w dniu……………………….a obowi�zuj�ca 
od.......................... pomi�dzy Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarz�du mgr in�. Krzysztof Tokarski zwanego dalej: Zleceniobiorc�;

a zarz�dc� nieruchomo�ci Pan/i ........................................................... 

zam. ................................................................zwanego dalej “Zleceniodawc�" 

 
§1 

1. Zleceniodawca" zleca “Zleceniobiorca" przyjmuje do wykonania usług� wywozu odpadów komunalno-bytowych z pojemników       
typowych z cz�stotliwo�ci� l raz na dwa tygodnie w dniu ............................. 
Je�eli w wyznaczonym dniu wywozu przypadnie �wi�to lub dzie� wolny od pracy to wywóz nast�pi w dniu poprzedzaj�cym to 
�wi�to lub dzie�, wolny od pracy. 
2. “Zleceniobiorca" mo�e dostarczy� odpłatnie i wyposa�y� nieruchomo�� w odpowiedni� ilo�� pojemników typowych (zgodn� 
z Uchwal� Rady Miejskiej w Chełmku Nr XI/83/99 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie 
Gminy Chełmek), wzgl�dem której nieruchomo�� musi by� wyposa�ona w: 
- min. l pojemnik (l 10 lub 120 l) przy 5 osobach tam zameldowanych (zamieszkuj�cych) 
- min. 2 pojemniki (l 10 lub 120 l lub l pojemnik 2401) przy 6 i wi�cej osobach tam zameldowanych (zamieszkuj�cych). 
3. W przypadku zniszczenia pojemnika z winy “Zleceniobiorcy” pokryje on jego warto�� lub dostarczy nowy. Klauzula ta nie 
dotyczy normalnego eksploatacyjnego zu�ycia rzeczy. 

 
§2 

1. "Zleceniodawca" zobowi�zuje si� do: 
a) wystawiania pojemników w ustalonym dniu wywozu przed posesj� w miejscu, w którym nie b�d� stanowiły utrudnienia dla 
ruchu pieszego lub kołowego nie wi�kszej ni� 10 m od drogi dojazdowej (patrz w/w Uchwała). Nie wystawienie pojemnika 
b�dzie �wiadczyło, ze nie ma potrzeby wywozu odpadów (co nie zwalnia od opłaty ryczałt). 
b) okresowego dezynfekowania pojemników, 
c) zgłaszanie “Zleceniobiorcy" potrzeby ponadplanowego wywozu zwi�kszonej ilo�ci odpadów (np. mebli, sprz�tu 
gospodarstwa domowego, itp.). 
2. Ilo�� odbieranych odpadów b�dzie rejestrowana na bie��co i .Zleceniodawca" zostanie obci��ony kwot� odpowiadaj�c� 
rzeczywistej ilo�ci odbieranych odpadów, jednak nie mniejsz� ni� opłata ryczałtowa za jeden pojemnik. Odpady, których ilo�� 
przekracza obj�to�� pojemnika (przy zachowaniu § l pkt 2) nale�y zgromadzi� w workach foliowych zwi�zanych i o ci��arze 
umo�liwiaj�cym podniesienie go bez uszkodzenia. Odpłatno�� za powy�sze b�dzie równowa�na cenie nast�pnego pojemnika. 

§3 
1.”Zleceniobiorca" nie ponosi winy za nieterminowy wywóz nieczysto�ci i wszystkich z tego płyn�cych konsekwencji, je�eli 
nast�pił on w wyniku niemo�liwo�ci dojazdu do nieruchomo�ci (np. wyniku rozmokni�cia drogi lub zamarzni�cia odpadów 
w pojemnikach itp.). 
2.“Zleceniobiorca" nie b�dzie opró�niał pojemników wypełnionych odpadami ci��kimi np. gruzem budowlanym., kamieniami, 
popiołem itp. powoduj�cych, �e ci��ar pojemnika z nagromadzonymi odpadami przekracza 80 kg. 

§4 
l. Za wywóz odpadów komunalno-bytowych z nieruchomo�ci “Zleceniobiorca" pobiera opłat� wyliczon� na podstawie aktualnego 
cennika stanowi�cego zał�cznik do umowy. 
2  Zastrzega si� mo�liwo�� zmiany cen z tym �e ceny usług okre�lonych w niniejszej umowie nie mog� przekroczy� górnych 
 stawek okre�lonych Uchwal� R.M. w Chemiku i b�d� podane do wiadomo�ci “Zleceniodawcy" z 3 mie�. wyprzedzeniem. 
3. Opłat� dodatkow� w wysoko�ci 50% opłaty podstawowej stanowi� b�dzie opłata za donoszenie pojemników z odległo�ci 
powy�ej 10 m oraz utrudnienia zwi�zane z wynoszeniem po schodach, pod gór� itp. 
4. “Zleceniodawca" zobowi�zuje si� do terminowej zapłaty za �wiadczone usługi (tzn. 14 dni po otrzymaniu rachunku). 
5. Nale�no�� za wywóz odpadów realizowana b�dzie na podstawie rachunku kwartalnego 
6. Zwłoka w płatno�ciach powoduje doliczenie odsetek ustawowych. 
7. Ewentualne zastrze�enie “Zleceniodawcy" dotycz�ce wywozu odpadów lub wysoko�ci naliczonej opłaty nie zwalniaj� od 
terminowego regulowania nale�no�ci. 
8. W przypadku powstania zwłoki w płatno�ci wi�kszej ni� 3 miesi�ce - „Zleceniobiorca" zaprzestaje dalszego �wiadczenia usług i 
powiadomi o tym Urz�d Miejski w Chełmku ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
                                                                                                     §5 
Z chwil� podpisania niniejszej umowy za zgod� stron, rozwi�zuje si� dotychczasow� umow� o wywozie nieczysto�ci. 

§6 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokre�lony z tym. �e mo�e by� rozwi�zana przez ka�d� ze stron za 3 miesi�cznym 
wypowiedzeniem licz�c od pierwszego dnia kalendarzowego nast�pnego miesi�ca. 
2. Umowa została sporz�dzona w 2 jednobrzmi�cych egzemplarzach po jednej dla ka�dej ze stron. 
                                                                                                     §7 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 

 
 


