
UMOWA 
zawarta w dniu …………. roku w Chałupach pomiędzy: 

 
EKOSAN Sp. z o.o., Chałupy 13B, 76-024 Świeszyno, NIP: 4990657881  
Nr BDO 000007970, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pawła Czopika 
 
Zwanym dalej Zleceniobiorcą 
a 
………………………………………………………………………………………………………………  

ul. ……………………………….. NIP: …………………………………….. 

adres email ……………………………        
                                                                                       
Zwanym dalej Zleceniodawcą  
 
Miejsce odbioru odpadów: …………………………………………… 

§ 1 
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wywóz odpadów. Wywóz odpadów komunalnych, 

segregowanych oraz pochodzących z działalności gospodarczej odbywa się w oparciu                  
o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalin, wprowadzonego 
Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie oraz w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r.        
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622).  

2. Wywóz odpadów następował będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
3. Zleceniodawca wypełnia wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów. 
4. Zleceniobiorca ma możliwość weryfikacji przestrzegania przez Zleceniodawcę wymogów 

selektywnego zbierania tych odpadów. 
5. Naruszenie wymogów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następuje niezależnie 

od ilości pojemników, worków lub kontenerów oraz frakcji odpadów, względem których 

naruszono wymogi selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone                              

ww. Regulaminem.  

6. Zleceniobiorca w przypadku stwierdzenia, iż doszło do naruszenia wymogów selektywnego 
zbierania tych odpadów powiadamia o tym właściciela nieruchomości poprzez umieszczenie  
w widocznym miejscu na worku lub pojemniku naklejki z następującą treścią: "Nieprawidłowa 
segregacja odpadów komunalnych". 

7. Zleceniobiorca w przypadku stwierdzenia, iż doszło do naruszenia wymogów selektywnego 

zbierania tych odpadów powiadamia właściwy Urząd Miasta Koszalina o stwierdzeniu 

naruszenia wymogów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

                                                                        § 2 

1. Należność za usługi ustala się na podstawie stawek za 1 m3 wywiezionych nieczystości 

widniejących na stronie internetowej pod adresem  https://ekosanodpady.pl/ekosan-odpady-
cennik 

2. Ekosan Sp. z o.o. udziela rabatu w wysokości ……….. od w/w stawki widniejącej na stronie 
internetowej.                                                                                                             

3. Na dzień podpisania umowy: 

• Odpady /niesegregowane/ zmieszane komunalne – kod odpadu 20 03 01 – 240,00 zł netto        
/ po rabacie ………..….. zł netto za 1 m3 + 8%VAT lub 40,00 zł netto za worek z wywozem 
+ 8%VAT 

▪ Odpady  segregowane opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02 –      120,00 
zł netto / po rabacie …………….. zł netto 1 m3 + 8%VAT lub 30,00 zł netto za worek                 
z wywozem + 8%VAT 

▪ Odpady  segregowane opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 15 01 01 – 120,00 zł netto 
/ po rabacie ………… zł netto 1 m3 + 8%VAT lub 30,00 zł netto za worek z wywozem                  
+ 8%VAT 

▪ Odpady  segregowane opakowania ze szkła kod odpadu 15 01 07 – 120,00 zł netto                         
/ po rabacie …………… zł netto 1 m3 + 8%VAT lub 30,00 zł netto za worek z wywozem       
+ 8%VAT 

▪ Odpady ulegające biodegradacji - kod odpadu 20 02 01 – 180,00 zł netto / po rabacie 
……………. zł netto za 1 m3 +8%VAT lub 35,00 zł netto za worek z wywozem + 8%VAT 

▪ Odpady niewymienione w innych podgrupach – kod odpadu 20 03 99 – 500,00 zł netto                  
/ po rabacie ………………. zł netto za 1 m3 + 8%VAT 

▪ Transport …………… zł netto za 1 kurs. 



4. Ekosan Sp. z o.o. może wypowiedzieć lub zawiesić rabat w przypadku: nieterminowej płatności, 
braku segregacji odpadów, mieszania odpadów (w odpadach zmieszanych komunalnych są 
odpady segregowane), w przypadku nie przygotowania pojemników do wywozu                           
wg. harmonogramu odbiorów. 

5. Ekosan Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wycofania rabatu. 
6. Stawka określona w  § 2 pkt.1  w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. 
7. W przypadku zmiany stawki opublikowanej na stronie internetowej,  Ekosan 

Sp. z o.o. powiadomi Zleceniodawcę poprzez informację na fakturze lub drogą e-mail                     
z  miesięcznym wyprzedzeniem przed dniem zmiany obowiązywania stawki. 

8. Zleceniodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie stawki 
wypowiedzieć umowę. Brak wypowiedzenia oznacza jego akceptację. 

9. W przypadku braku prawidłowego przygotowania pojemnika do wywozu przez Zleceniodawcę 

(np. niewystawiony pojemnik, brak odpadów w pojemniku, pojemnik z nieprawidłową 

segregacją odpadów, brak dostępu do pojemnika, zamknięta nieruchomość) Zleceniobiorcy 

należy się opłata w wysokości 100,00 zł netto/miesiąc + VAT z tytułu gotowości do odbioru 

odpadów.  

10. W przypadku braku odpadów zmieszanych, braku odpadów segregowanych w okresie 
rozliczeniowym, Zleceniobiorca powiadomi o tym właściwy Urząd Gminy.  

         § 3 
Za świadczone usługi Zleceniodawca otrzymywać będzie fakturę VAT.  
Termin i sposób zapłaty określony na fakturze. 

          § 4 
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania Zleceniobiorcy wszystkich wytworzonych 

przez siebie odpadów segregowanych (wyłączność Zleceniobiorcy na odbiór odpadów 
segregowanych od Zleceniodawcy), w celu uzyskania obowiązkowych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów zgodnie z Art. 3b ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622). 
W przypadku nieuzyskania odpowiedniego poziomu odpadów segregowanych w stosunku do 
odpadów zmieszanych zgodnie  
z ww. ustawą przez Zleceniodawcę, ceny za odpady zmieszane wzrosną o 50%. 

2. Ustalenie odpowiedniego poziomu odpadów segregowanych u Zleceniodawcy odbywać się 
będzie z końcem roku kalendarzowego w oparciu o ilość odpadów widniejące we fakturach 
VAT wystawionych z tytułu wykonywanej umowy. 

3. Zabronione jest umieszczanie w pojemniku ziemi, gruzu, żużlu itp. 
4. Zleceniodawca odpowiada za utrzymanie i powierzone w użytkowanie mienie Zleceniobiorcy. 
5. Zleceniodawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem, na którym są 

ustawiane pojemniki na odpady stałe. 
§ 5 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do sprzątnięcia śmieci rozrzuconych przy załadunku. 
 § 6 

1. Strony umowy wyrażają zgodę na kontaktowanie się oraz przesyłanie faktur drogą 
elektroniczną zgodnie z wypełnionym oświadczeniem. 

2. W przypadku braku zgody na kontakt przez e-mail, korespondencja przesyłana będzie przez 
Zleceniobiorcę pisemnie, za przesyłkę doliczony będzie koszt opłaty pocztowej wg aktualnie 
obowiązującej taryfy Poczty Polskiej S.A.  

3. Wypowiedzenie umowy może nastąpić z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec 
miesiąca. 

4. W przypadku braku zapłaty przez zleceniodawcę dwóch ostatnich faktur Ekosan sp. z o.o. 
jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 

      § 7 
1. Umowę zawarto na czas nieokreślony od dnia …………………… roku. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  
3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd  

w Koszalinie. 
 

 
…………………………                                    …………………………............................. 

                                                                                          Zapoznałem się z Regulaminem utrzymania czystości 
  i porządku na terenie Miasta Koszalina  

     ZLECENIOBIORCA                                                          ZLECENIODAWCA 


