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Umowa  Nr ........................ 
o wywóz nieczystości stałych 

 
Dnia ..................... rok pomiędzy Zakładem Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 
   
  ............................................... ..  
 

a .......................................... 
         

     
 

zamieszkałym w ..............................................  
gmina Siedlec, zwanym w dalszym ciągu umowy Zlecającym wykonanie usługi, zawarta 
została umowa, której przedmiotem jest wywóz stałych odpadów komunalnych z 
nieruchomości położonej w ..................................., ul. ..................................... .  
Umowa nie obejmuje wywozu odpadów niebezpiecznych oraz innych, których wywóz 
regulują odrębne przepisy.  
 
 

§ 1 
 
Strony umawiają się, że Wykonawca będzie: 

1. Wywoził stałe odpady komunalne z posesji zlecającego w określonych podanych 
wcześniej do wiadomości terminach, dwa razy w miesiącu. 

2. W pierwszym terminie danego miesiąca pracownicy ZEUK wchodzą na posesję 
zlecającego i wystawiają pojemnik przed posesję, następnie po opróżnieniu 
pozostawiają pojemnik przed posesją. Pojemniki w tym terminie wystawione i 
opróżnione będą niezależnie od stopnia napełnienia, a niemożliwość wywozu 
wynikająca z winy Zlecającego nie zwalnia Zlecającego od naliczenia mu przez 
Wykonawcę opłaty za ten wywóz. 

3. W drugim terminie miesiąca wywożone będą tylko pojemniki wystawione przez 
Zlecającego przed posesję. Wystawienie pojemnika traktowane będzie jako zlecenie 
wywiezienia. 

 
 

§ 2  
 
ZEUK zobowiązuje się do: 

1. Dostarczenia za odpłatnością pojemnika na gromadzenie odpadów. 
2. Przestrzegania ustalonego terminu wywozu odpadów określonego w harmonogramie. 

Harmonogram podany do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie 
internetowej Wykonawcy oraz u inkasentów wody stanowi integralną część niniejszej 
umowy. 

3. Naprawy uszkodzonych ze swojej winy pojemników. 
4. Zabierania nieczystości stałych zgromadzonych obok pojemników w wyniku 

nieterminowego ich wywozu z winy ZEUK. 
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§ 3 
 

Zlecający wykonanie usługi zobowiązany jest do: 
1. Wystawienia pojemnika w sposób nie zagrażający ruchowi publicznemu pieszych i 

pojazdów na chodnik lub pobocze ulicy przed posesją najpóźniej do godz. 800 rano w 
dniu wywozu nieczystości stałych, zgodnie z wcześniej dostarczonym 
harmonogramem. 

2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalizacyjnych dla pojemnika:  
- zabezpieczenia pojemnika przed kradzieżą, zniszczeniem oraz przymarznięciem 

do podłoża, 
3. Terminowego regulowania należności za wykonanie usługi, tj. w terminie podanym na 

fakturze, 
4. Prawidłowej eksploatacji użytkowanych pojemników: 

- gromadzenia w nich tylko odpadów komunalnych oraz  zimnych odpadów z 
palenisk domowych, 

- utrzymanie czystości w miejscu ustawienia pojemników, 
- utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym i technicznym, 

5. Zabrania się: ubijania i spalania odpadów w pojemnikach oraz gromadzenia w nich 
gorącego popiołu, gorącego żużla oraz szlaki z palenisk domowych, gruzu 
poremontowego, sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów wybuchowych, łatwo 
palnych, niebezpiecznych i mogących stanowić źródło infekcji oraz wszelkiego 
rodzaju cieczy. 

 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca/ZEUK nie odpowiada za uszkodzenia pojemników, powstałe bez jego winy, 
nie ponosi również kosztów remontów i konserwacji pojemników, które nie stanowią jego 
własności. 

2. Zlecający ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia pojemników będących w jego 
użytkowaniu, ich zaginięcie lub zniszczenie 

3. Uzupełnienie ilości pojemników w wyniku kradzieży należy do obowiązków zlecającego.  
 
 

§ 5 
 

Obowiązkiem Zlecającego jest wyposażenie obiektu w dostateczną ilość pojemników, 
zapewniającą ciągłość właściwego składowania odpadów pomiędzy ustalonymi terminami 
wywozowymi.  
 

 
§ 6 

 
Wykonawca/ZEUK nie ponosi odpowiedzialności, za nie wykonanie wywozu nieczystości w 
ustalonym terminie z przyczyn od niego niezależnych, np. brak dojazdu do posesji 
zlecającego, nie odśnieżenia, zamarznięcia zawartości pojemnika, nie wystawienia pojemnika 
przed posesję w ustalonym terminie itp. 
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§ 7  
 

Odpłatność za wywóz nieczystości stałych z pojemników na terenie nieruchomości naliczać 
się będzie za ilości opróżnionych pojemników z uwzględnieniem § 1 pkt 2. 
 
Zlecający wykonanie usługi, z tytułu wykonywanej umowy, będzie uiszczał na rzecz ZEUK 
następujące należności: 
 

1. Jednorazowe opróżnianie pojemnika o pojemności 0,120   -    9,24 zł brutto,                                       
2. Wywóz odpadów w workach o poj. ok. 50 l      -    5,00 zł brutto, 
3. Dzierżawa za użytkowanie pojemnika  typu GMT 120         -    2,00 zł brutto,  
4. Dzierżawa za użytkowanie pojemnika  typu GMT 240       -    2,50 zł brutto. 
5. Przy pojemnikach o innej pojemności opłaty ustala się jako iloczyn stawki  

9,24 zł brutto i każdej rozpoczętej pojemności 0,120 m³ 
 

 
Podstawową płatnością jest faktura za wywóz nieczystości stałych, wystawiona przez ZEUK 
w terminie płatności określonej na fakturze.  
 
 

§  8 
 
W razie nie uregulowania rachunku w terminie podanym w § 7 ust. 3, Wykonawca ma prawo 
do wstrzymania usług, naliczania ustawowych odsetek oraz dochodzenia swoich należności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 

§  9 
 
Nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami oraz wszelkie inne sprawy sporne wynikłe 
z niniejszej umowy, będą rozstrzygane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, 
a w szczególności Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005 r.,  Nr 236, poz. 2008 ze zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz.U.  z 2007 r., Nr 39, poz.251 ze zm.), Uchwała Rady Gminy Siedlec z dnia 
2 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Siedlec oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 10 
 
1. Górne stawki za wywóz nieczystości regulowane są przez Radę Gminy Siedlec.  
2. Strony dopuszczają w przypadkach uzasadnionych możliwość zmiany ceny za 

świadczenie usługi, nie częściej niż raz na kwartał. 
3. O zmianie ceny wykonywanej przez niego usługi Wykonawca powiadomi Zlecającego 

pisemnie dołączając zawiadomienie do miesięcznej faktury za usługi. Brak sprzeciwu ze 
strony zlecającego w przeciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie, 
będzie równoważne z przyjęciem nowej ceny. 
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§ 11 
 
Umowę niniejszą strony sporządzają na czas nieokreślony, umowa wchodzi w życie z dniem 
podpisania umowy. Zlecający nie może odstępować innym uprawnień wynikających 
z umowy. Każda ze stron może rozwiązać umowę z uprzednim 1 miesięcznym jej 
wypowiedzeniem dokonanym na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono i spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej strony. 
 
 

§ 13 
 
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 14 
 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące świadczonych usług należy składać na piśmie. 
2. Wszelkie sprawy polegają rozpoznaniu przez właściwy sąd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ........................................                                               ....................................................  
              PRZEDSTWICIEL  ZAKŁADU                                                                                ZLECAJ ĄCY WYKONANIE USŁUGI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


