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ZUK  Nr   …                                                                                                                                                 Spytkowice  dn……. 

 
Umowa o wywóz odpadów komunalnych. 

Umowa o usuwanie odpadów komunalnych zawarta w dniu 28.03.2011r. pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w 
Spytkowicach (ZUK) , ul. Zamkowa 57, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez  
 Knapik Grzegorz- Kierownik 
a  
Panią/panem   
 i nazwisko osoby zawierającej umowę) 
„Użytkownikiem”   reprezentuj ącym: 
 
 

 (nazwa firmy i adres: miejscowość, ulica, numer domu) 
o następującej treści : 
 

§1. Użytkownik zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z .................... 
gromadzonych  w workach  na odpady , w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru nieczystości ZUK zgodnie z Uchwałą Nr 
XVII/126/04 Rady Gminy z dnia 02.03.2004r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 
Spytkowice. 
 

§2.  
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi zakupu worków na odpady komunalne i do ich odbierania 

zgodnie z harmonogramem.  
2. Użytkownik zobowiązuje się zakupu przynajmniej 1 worka na odpady niesegregowane raz w miesiącu oraz do 

wystawiania do odbioru odpadów wyłącznie w oryginalnych workach ZUK.  
3. Dopuszcza się możliwość zakupu przez Użytkownika dodatkowych worków. 
4. Po każdorazowo indywidualnym uzgodnieniu Użytkownika z Wykonawcą istnieje możliwość odbioru innego typu 

odpadów, nie mieszczących się w workach. 
 
 

§3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów wyłącznie w oryginalnych workach ZUK. 
2. W workach przeznaczonych na śmieci segregowane podpisane papier, szkło, plastik mogą się znajdować wyłącznie odpady zgodne 

opisem. W razie stwierdzenia w workach przeznaczonych na odpady segregowane innych odpadów niż wskazuje opis, worek nie 
zostanie odebrany. 

 
 

§4. Użytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Regulaminu odbioru odpadów komunalnych ZUK, szczególnie w zakresie 
umożliwienia odbioru worków wyłącznie w terminach wyznaczonych w harmonogramie oraz w zakresie segregacji odpadów 
komunalnych.  
 
 

§5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania niniejszej umowy i faktur VAT za jeden wstecz okres rozrachunkowy oraz do okazania tych 
dokumentów na wezwanie  uprawnionych osób. 
 
 

§6. Odpady komunalne są to: 
- odpady naturalne tzn. powstałe przy obróbce żywności; 
- powstałe ze sprzątania budynków i lokali mieszkalnych; 
- szkło w postaci stłuczki szklanej lub porcelanowej, butelek i słoików; 
- szmaty, pozostałości z zamiatania; 
- papier;  
- plastik; 
- drobny złom; 
- odpady pochodzące ze sprzątania dróg publicznych i terenów przyległych do posesji, zebranych w celu ich usunięcia. 
 

 
§7. Odpadami komunalnymi nie są: 
- ziemia, gruz, pozostałości po budowach, złom, 
- odpady zakażone, akumulatory, baterie, martwe zwierzęta, 
- leki i inne środki medyczne, strzykawki i igły medyczne, 
- odpady specjalne ze względu na ich toksyczność, charakter żrący lub wybuchowy; 
- przedmioty, które ze względu na rozmiar, ciężar lub rodzaj nie mogą zostać załadowane do worków. 
 
 

 
§8. Stawki opłat, za usługę z §1 zatwierdza na dany rok kalendarzowy Wójt Gminy Spytkowice uwzględniając stawki 
maksymalne uchwalone przez Radę Gminy Spytkowice. 
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§9. 
1. Należność   winna  być  uiszczona  po  otrzymaniu faktury VAT w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach, 

ul. Zamkowa 57 lub w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy o/Spytkowice na konto 11 8112 0008 0032 8380 3000 0010 w 
terminie wskazanym na fakturze VAT, bez wezwania. 

2. Niedotrzymanie w/w terminów będzie podstawą do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 
 
§10. Wszelkie zmiany form i zasad rozliczania oraz cen za świadczenia przez Wykonawcę usług wynikających ze zmiany w 
odnośnych przepisach prawnych obowiązuje obie strony z chwilą wejścia ich w życie bez potrzeby dokonywania wypowiedzenia 
niniejszej umowy. 
 

§11. W przypadku nieodebrania odpadów z przyczyn zależnych od Wykonawcy pomniejszy on Użytkownikowi należność za dany 
miesiąc. 
 

§12. 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas  określony  3 lat tj.od dnia 01.04.2011 do dnia 31.03.2014 . 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia na miesiąc przed końcem 

okresu rozliczeniowego. 
 
§13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy: 

1) kodeksu cywilnego; 
2) Ustawy z dnia 27.07.2001r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
3) Uchwałą Nr XVII/126/04 Rady Gminy z dnia 02.03.2004r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na 

terenie    Gminy Spytkowice. 
 

§14. Spory wynikłe na tle wykonania umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Wadowicach. 
 
 

§15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
  podpis Wykonawcy                                                                                     podpis Użytkownika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja: 
Zgodnie z  ustawą z dnia 27 lipca 2001 r.o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.(Dz. 
U. z dnia 18 września 2001 r.) – wyciąg uzupełniony o przepisy miejscowe Gminy Spytkowice: 
Art. 5. 1.Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, (uchwała Rady 
Gminy Spytkowice nr XVII/126/04 z dn.02.03.2004r.) oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 
odrębnymi; obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych  
5) realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady gminy. 
Art. 6. 1.Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3 obowiązani są do udokumentowania korzystania z 
usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. 
2.Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1. – 
Uchwała Rady Gminy Spytkowice z dn.02.03.2004r nr XVIII/127/04 
3.W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług, o których mowa w ust. 1, obowiązki określone w art. 5 ust. 1 
przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina. 


