
UMOWA Nr . . . . . . . . . . 2017 

 

zawarta w dniu 11 stycznia 2017 r. w Lubawce pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a, 

wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000029741, NIP 614-14-32-064 REGON 

230443311, reprezentowanym przez: 

1. Andrzeja Wojdyłę -  prezesa zarządu, 

zwanym dalej Odbiorcą, 
a 

Gminą i Miastem Lwówek Śląski, z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A,  

59-600 Lwówek Śląski, NIP: 616-10-03-030 

reprezentowaną przez: 

 

Mariolę Szczęsną – Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

przy kontrasygnacie Julity Marchewki – Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

zwaną w dalszej części umowy Gminą, 
 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest przyjęcie, przemieszczanie w ramach instalacji, 

przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów zielonych do 

Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów w Lubawce, zwanym dalej ZUO. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 to odpady o kodach 15 01 06, 20 02 01,20 03 01. 

3. Odbiór odpadów następować będzie : 

3.1. Dla odpadów z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w  Pielgrzymce na terenie 

stacji przeładunkowej zlokalizowanej przy składowisku odpadów komunalnych 

w Pielgrzymce. 

4. Przemieszczanie odpadów odbywać się będzie w obrębie ZUO w Lubawce w 

zależności od potrzeb technologicznych. W szczególności za przemieszczanie 

odpadów uważa się transport pomiędzy elementami ZUO w Lubawce tj.: również ze 

stacji przeładunkowej do ZUO w Lubawce. Transport obywać się będzie środkami 

Odbiorcy i na jego koszt. 

5. Zagospodarowanie odpadów polegać będzie na przetworzeniu odpadów na instalacji 

MBP, odzyskanie odpadów i skierowanie ich do procesów recyklingu oraz  

unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem technologicznym 

ZUO w Lubawce, pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją eksploatacji składowiska. 

6. Odpady o kodach 15 01 06 mogą być przetwarzane (podczyszczane w innej instalacji) 

pod warunkiem posiadania decyzji na zbieranie odpadów, decyzji zezwalającej na 

przetwarzanie i wytwarzanie odpadów oraz uzyskanie poziomów odzysku 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

 

§ 2. 

Oświadczenia stron: 

 

1. Odbiorca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami     

i posiada wymagane prawem uprawnienia. W szczególności Odbiorca oświadcza,       



iż prowadzi instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, która ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Dolnośląskiego. 

2. Odbiorca oświadcza, że jest właścicielem i eksploatującym Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów  w Lubawce przy ul. Zielonej 30. 

3. Gmina oświadcza, że przedsiębiorca dostarczający odpady do ZUO w Lubawce jest 

wpisany do właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych  

rejestru usług działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez właściwego wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta.  

4. Gmina oświadcza, że przedsiębiorca dostarczający odpady do ZUO posiada 

zezwolenie na transport odpadów. 

 

§ 3. 

Obowiązki Stron 

 

1. Odbiorca zobowiązany jest do : 

1.1. Przyjmowania odpadów: 

a) na terenie stacji przeładunkowej w Pielgrzymce – w dni robocze od 

poniedziałku do piątku,  w godzinach 7:00 do 15:00 lub w godzinach 

uzgodnionych z Odbiorcą oraz w soboty, po uprzednim uzgodnieniu z 

Odbiorcą  daty i godziny dostarczenia odpadów. 

1.2. Zapoznania przedsiębiorcy dostarczającego odpady na teren ZUO w Lubawce z 

zasadami korzystania ZUO w Lubawce, w tym  stacji przeładunkowej. 

1.3. Zapewnienia bezkolizyjnego rozładunku odpadów. 

1.4. Zapewnienia sprawnego systemu ważenia odpadów. 

1.5. Przygotowania i wskazania przedsiębiorcy dostarczającemu odpady 

odpowiedniego miejsca przeznaczonego do wyładowania odpadów. 

1.6. Zabezpieczenia możliwości dojazdu przez pojazd dostarczający odpady do 

wskazanego miejsca wyładowania odpadów. 

1.7. Pisemnego potwierdzenia na zbiorczej karcie przekazania odpadów przyjęcia 

odpadów od przedsiębiorcy dostarczającego odpady, z wyszczególnieniem dat 

przekazywania odpadów, ilości odpadów, rodzaju odpadów oraz numerów 

rejestracyjnych pojazdów, którymi zostaną dostarczone odpady. 

1.8. Po otrzymaniu Karty Przekazania Odpadu, na pisemny wniosek przedsiębiorcy 

dostarczającego odpady dot. potwierdzenia przekazania odpadów do odzysku, 

Odbiorca w terminie 7 dni wystawi stosowny dokument tj. Potwierdzenie 

Przekazania Odpadów do odzysku. 

1.9. Przekazania Gminie zbiorczego zestawienia odpadów przyjętych do ZUO w 

Lubawce. 

1.10. Przejęcia odpowiedzialności za zgodne z prawem i posiadanymi 

uprawnieniami zagospodarowanie dostarczonych odpadów. 

 

2. Gmina zobowiązana jest do: 

2.1. Zapoznania przedsiębiorcy dostarczającego odpady do zasad korzystania z ZUO 

w Lubawce, w tym punktu przeładunkowego (zawartych w załączniku nr 2). 

Kierowcy przedsiębiorcy dostarczającego odpady zobowiązani są do 

przestrzegania wskazówek i uwag udzielonych przez osoby zatrudnione w ZUO w 

Lubawce lub w punkcie przeładunkowym. 



2.2. Zastosowania się kierowców przedsiębiorcy dostarczającego odpady do 

przepisów bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego. 

2.3. Przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zapewnienia zgodnego prawem 

transportu odpadów. 

2.4. Zapewnienia przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcą dostarczającym 

odpady, a ZUO w Lubawce, w szczególności każdorazowego przekazania przy 

dostawie odpadów  informacji/dokumentów umożliwiających identyfikację 
gminy, z której odpady są przekazywane do ZUO w Lubawce (lub stacji 

przeładunkowej). 

2.5. W przypadku wyładowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub 

niezgodnie z zaleceniami obsługi  Gmina zapewni załadowanie na koszt 

przedsiębiorcy dostarczającego odpady wyładowanych wcześniej odpadów na 

pojazd którym dostarczył odpady. 

2.6. Po wyładowaniu odpadów niezwłocznego opuszczenia terenu ZUO w Lubawce 

lub punktu przeładunkowego. 

2.7. Terminowego regulowania należności za dostarczone odpady . 

 

§ 4. 

Prawa stron 

 

1. Gmina jest uprawniona do: 

1.1. Dostarczenia do ZUO w Lubawce, w tym punktu przeładunkowego odpadów 

objętych przedmiotem umowy. 

1.2. Otrzymania od Odbiorcy, za pośrednictwem przedsiębiorcy dostarczającego 

odpady, potwierdzenia na zbiorczej  karcie przekazania odpadów przyjęcia 

odpadów, z wyszczególnieniem dat przekazywania odpadów,  ilości odpadów, 

rodzaju odpadów oraz numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi zostaną 
dostarczone odpady . 

1.3. Otrzymania od Odbiorcy miesięcznego zestawienia odpadów dostarczonych do 

ZUO w Lubawce. 

 

2. Odbiorca jest uprawniony do: 

2.1. Kontroli dostarczanych do ZUO w Lubawce odpadów, w szczególności pod 

kątem faktycznej zgodności odpadów z deklarowanym kodem odpadów. 

2.2. Żądania podstawowej charakterystyki odpadów i/lub testów zgodności w 

określonych przypadkach. 

2.3. Odmowy przyjęcia odpadów jeżeli dany odpad nie powinien być dostarczany do 

ZUO w Lubawce. 

2.4. Odmowy przyjęcia odpadów w przypadku braku zgody przedsiębiorcy 

dostarczającego odpady na kwalifikację odpadów dokonaną przez pracownika 

Odbiorcy, w przypadku dostarczenia przez przedsiębiorcę odpadów innych niż 
zgłoszone, a które mogą być przyjęte przez Odbiorcę do zagospodarowania. 

W  takich przypadkach, jeżeli dostarczone odpady zostały wcześniej wyładowane, 

załadunek na pojazd którym dostarczono odpady odbędzie się  na koszt i ryzyko 

przedsiębiorcy dostarczającego odpady. 

 

§ 5. 

Określenie wagi odpadów 

 



1. Wagę odpadów dla odpadów dostarczonych przez Gminę do ZUO w Lubawce określa 

się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych usytuowanych na terenie  ZUO w 

Lubawce. 

2. Wagę odpadów dostarczonych przez Dostawcę do stacji przeładunkowych ustala się 
na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego znajdującego się w tym punkcie. 

 

§ 6. 

Naliczanie i regulowanie należności 

 

1. Ceny za przyjęcie poszczególnych rodzajów odpadów  zostały zawarte w załączniku  

nr 1 do umowy, zwanym dalej Cennikiem. Zmiana stawek cen może nastąpić na 

zasadach określonych w § 7 umowy. 

2. Cena za przyjęcie odpadów jest naliczana jako iloczyn wagi odpadów na podstawie 

dokumentów potwierdzających wagę oraz wynikającej z cennika usług ceny 

jednostkowej netto. Do ceny netto za przyjęcie odpadów dolicza się podatek VAT w 

wysokości ustawowej. 

3. W przypadku dostarczenia odpadów niejednorodnych, należna opłata ustalana jest dla 

całej ilości dostarczonych odpadów, przy przyjęciu ceny jednostkowej odpadu, który 

posiada najwyższą cenę w Cenniku. 

4. W przypadku dostarczenia odpadów innych niż zadeklarowane w karcie przekazania 

odpadów, wysokość opłaty będzie naliczana przez Odbiorcę w oparciu o kod odpadu 

określony przez pracownika ZUO w Lubawce. 

5. Odbiorca wystawiać będzie faktury VAT obejmujące usługi wykonane w okresie 

miesiąca kalendarzowego. Do faktury dołączone będzie zestawienie zrealizowanych 

dostaw odpadów(kwity wagowe). 

6. Termin płatności faktury wynosi 21 dni licząc od daty wpływu faktury do Urzędu 

Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Za termin zapłaty uznaje się datę uznania zapłaty 

na rachunku bankowym Odbiorcy. 

7. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę VAT będzie regulowana na wskazany 

numer rachunku bankowego  

8. Gmina upoważnia Odbiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu 

9. W przypadku braku zapłaty faktury w terminie określonym w ust. 6: 

9.1. Odbiorca uprawniony jest do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie 

liczonych w wymiarze ustawowym 

9.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, wynikającej z faktury VAT 

wystawionej przez Odbiorcę, trwającego powyżej 30 dni po wyznaczonym 

terminie płatności, Odbiorca ma prawo wstrzymać się z realizacja usług będących 

przedmiotem umowy do czasu zapłaty całości wymaganej należności, 

 

§ 7. 

Zmiana cen 

 

1. O zamiarze zmian cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, Odbiorca winien 

poinformować Gminę w formie pisemnej nie później niż 30 dni przed planowanym 

rozpoczęciem okresu obowiązywania nowych cen.  

2. Zmiana stawek cen nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 8. 

Postanowienia dodatkowe 

 



1. W przypadku awarii, wypadku lub kolizji na terenie ZUO w Lubawce lub punktu 

przeładunkowego z udziałem przedsiębiorcy dostarczającego odpady sporządza się 
protokół zawierający szczegółowy opis awarii, wypadku lub kolizji. Protokół 

podpisują upoważnieni pracownicy ZUO w Lubawce lub punktu przeładunkowego 

oraz przedstawiciel przedsiębiorcy i Gminy. 

2. Ustalenia zawarte w protokole dokumentują okoliczności awarii ,wypadku lub kolizji. 

 

 

§ 9. 

Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania 

 

1. Umowę zawarto na czas określony od 01.02.2017 r. do 31.08.2017 r. 

2. W przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy określonych  

w punkcie 3 i 4 każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3 

miesięcznym okresem wypowiedzenia . 

3. Za naruszenie postanowień umowy ze strony Gminy uznaje się w szczególności: 

wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru usług regulowanych, zniszczenie mienia 

Odbiorcy, spowodowania na terenie ZUO w Lubawce lub punktu przeładunkowego 

awarii, wypadku lub kolizji mającej negatywny wpływ na środowisko, niezapłacenie 

należności Odbiorcy za dwa miesiące. 

4.  Za naruszenie postanowień umowy ze strony Odbiorcy uznaje się: utratę lub 

wygaśnięcie wymaganych prawem uprawnień do zagospodarowania dostarczanych 

odpadów, czasowe lub trwałe wstrzymanie działalności przez organy państwowe.  

5. W sytuacji określonej w pkt. 2 Odbiorca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane do 

tego czasu usługi. 

6. W przypadku utraty przez Odbiorcę uprawnień bądź możliwości świadczenia usług 

przewidzianych umową przysługuje mu prawo natychmiastowego wstrzymania 

wykonania usług. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Gminę 
o wstrzymaniu bądź  zaprzestaniu świadczenia usług. 

 

§ 10. 

Obowiązek naprawienia szkody w środowisku 

 

1. Gmina naprawi wszelkie szkody w środowisku, w tym usunie na własny koszt 

dostarczone odpady, w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy deklaracją 
określoną w wymaganych dokumentach a faktycznymi właściwościami odpadów.  

2. Odbiorca ma prawo żądać usunięcia szkody w środowisku niezwłocznie po wezwaniu 

Gminy do jej usunięcia, bez względu na podniesienie roszczeń cywilnoprawnych 

przez osoby trzecie lub roszczeń administracyjno-prawnych  przez właściwe organy.  

3. Przez naprawienie szkód w środowisku Strony rozumieją przywrócenie środowiska do 

stanu właściwego, określonego stosownymi przepisami lub wskazówkami 

metodycznymi inspekcji ochrony środowiska.   

4. Strony postanawiają, ze w przypadku gdy Gmina nie przystąpi do wykonania 

obowiązku  usunięcia szkody w środowisku, w wyznaczonym przez Odbiorcę 
terminie, Odbiorca może powierzyć wykonanie tego obowiązku osobie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Gminy. 

 

§ 11. 

Rozstrzyganie sporów 

 



1. Ewentualne spory wynikające z realizacji, interpretacji i ważności niniejszej umowy 

Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązywać polubownie. 

2. W kwestiach spornych, nie możliwych do rozwiązania polubownie, Strony będą 
dochodziły swoich praw przed sądem powszechnym właściwym dla Odbiorcy. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy do działania w imieniu 

Stron upoważnieni są : 
a) ze strony Odbiorcy: Grzegorz Szmajdziński 

b) ze strony Gminy: Bożena Galas 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem § 7 umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

4. Stwierdzenie nieważności jakiegokolwiek postanowienia wynikającego z niniejszej 

umowy, nie skutkuje nieważnością całej umowy, a umowa obowiązuje z wyłączeniem 

tych postanowień. 
5. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

a) załącznik nr 1 – cennik za przyjęcie odpadów do ZUO w Lubawce, 

b) załącznik nr 2 - wyciąg z Regulaminu świadczenia usług publicznych przez 

Odbiorcę. 
 

 

 

 DOSTAWCA   DOSTAWCA 


