
UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW 
 

zawarta w Żołędnicy w dniu ….. .06.2018 r. pomiędzy: 
 
Hodowl ą Zarodow ą Zwierz ąt „ Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-911 
Rawicz, posiadającą numer NIP 699-001-02-64, zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama 
Kośmidra - Członka Zarządu, zwanymi w dalszej części umowy Wytwórc ą 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………..…. 
zwanym w dalszej części umowy Odbiorc ą 
 

§1. Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów określonych co do rodzaju w załączniku do 
umowy. 
 

§2. Obowi ązki stron umowy 
1. Wytwórca zobowiązuje się w zakresie niniejszej umowy do: 
a) przekazywania Odbiorcy wszystkich zebranych odpadów, o których mowa w §1 niniejszej 
umowy, 
b) przygotowania odpadów mających być odebranych przez Odbiorcę, zgodnie z jego 
wytycznymi  
2. Odbiorca zobowiązuje się w zakresie niniejszej umowy do: 
a) odbierania wszystkich zebranych przez Wytwórcę odpadów, bez względu na ich ilość, na 
zasadach uzgodnionych w niniejszej umowie, 
b) transportu odebranych odpadów do miejsca ich przetworzenia, 
c) przekazania odebranych odpadów do recyklingu, składowania lub utylizacji innym 
podmiotom posiadającym stosowne, wymagane przepisami obowiązującego prawa 
uprawnienia w tym zakresie, 
3. Odbiorca o świadcza, że jest kwalifikowanym odbiorc ą odpadów i posiada stosowne, 
wymagane przepisami obowi ązującego prawa, pozwolenia do wykonania przedmiotu 
umowy, wydane przez wła ściwe urz ędy i jednostki samorz ądowe. Odbiorca przedstawi 
Wytwórcy w/w dokumenty na ka żde jego żądanie. Odbiorca, bez odr ębnego wezwania, 
powiadomi niezwłocznie Wytwórc ę o ewentualnych zmianach w ww. zakresie.  
4. Odbiór odpadów odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z 
lokalizacji, w których Wytwórca prowadzi działalność, na następujących zasadach:  
a) Odbiorca kontaktuje się z Wytwórcą drogą mailową: hzz@zolednica.pl lub telefonicznie, 
na numery telefonów wyszczególnione w załączniku do niniejszej umowy, 
b) Wytwórca kontaktuje się z Odbiorcą drogą mailową: ......................................                                 
lub telefoniczną,  na numer/y telefonu/ów : ........................................            
5. Przekazanie danego odpadu potwierdzane będzie odpowiednimi zapisami w KARCIE 
PRZEKAZANIA ODPADU wystawionej dla Wytwórcy w momencie odbioru przez Odbiorcę 
odpadu.  
6. Czas reakcji Odbiorcy na zgłoszenie odbioru odpadów przez Wytwórcę nie będzie 
przekraczał 72 h.  
 

§3. Płatno ści 
1. Odbiorca / Wytwórca* zapłaci odbierane od Wytwórcy odpady wynagrodzenie zgodnie z 
treścią załącznika do umowy.   



2. Płatności określone w pkt. 1 będą realizowane na podstawie faktur VAT wystawianych po 
przyjęciu i potwierdzeniu odbioru odpadów przez Odbiorcę i płatne w ciągu 14 dni od daty 
wystawienia faktury.  
3. Faktura wystawiana będzie po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpił odbiór odpadów. 
4. Strony dopuszczają fakturowanie za okres dłuższy niż jednomiesięczny 
5. Strony dopuszczają negocjacje cenowe związane ze zmianami cen na rynku odpadów.  
6. Strony mogą proponować dokonanie zmian w cenniku w formie pisemnej, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu karencyjnego.  

 
§4. Termin 

1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Wytwórca zastrzega sobie prawo do złożenia zapytania o cenę do innych podmiotów w 
okresie trwania umowy  
4. Opóźnienie terminu zapłaty faktury o 30 dni przez upoważnia do natychmiastowego 
wypowiedzenia umowy. 

 
§5. Rozstrzyganie sporów 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
2. Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie 
ochrony środowiska. 
3. Pierwszeństwo w rozstrzyganiu sporów wynikłych z niniejszej umowy ma droga 
polubowna. 
4. Po wyczerpaniu drogi polubownej spory rozstrzygać będzie Sąd rejonowy właściwy 
miejscowo dla Wytwórcy. 

 
§6. Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Odbiorca zastrzega sobie możliwość zmiany cen, o czym poinformuje Wytwórcę z co 
najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.  

 
§7. Postanowienia ko ńcowe 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 

Wytwórca                               Odbiorca 
 

 
 
 

………………………                 ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do umowy na odbiór odpadów 

A) Kody odpadów i cennik 
 

KOD NAZWA ODPADU CENA 
Płatnik 

Odbiorca / 
Wytwórca 

A Odpady z tworzyw, papieru   

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury   

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych   

 - Opakowania foliowe   

 - Opakowania Big Bag   

    

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)   

 - folia   

 - siatka, sznurek   

    

B Odpady po ŚOR   

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezp. lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – b. toksyczne i toksyczne) 

  

C Odpady warsztatowe   

13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   

16 01 07 Filtry olejowe   

15 02 02 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

  

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do umowy na odbiór odpadów 

 

B) Lokalizacje i kontakty w sprawie odbioru odpadów  – HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o. 
 

x LOKALIZACJA KONTAKT KTO + KONTAKT CO? 

1 Golina Wielka 80, 63-940 
Bojanowo (gospodarstwo)  65 545 68 28  Folia, sznurek, BB, 

bańki 

2 Golina Wielka 21, 63-940 
Bojanowo (folwark)  x  folia 

3 Wydartowo II, 63-940 
Bojanowo (folwark)  x  Folia, sznurek, BB 

4 Kawcze 62, 63-940 Bojanowo 
(folwark)  65 545 68 91  Folia, sznurek, BB 

5 Konarzewo, 63-900 Rawicz 
(folwark)  x  xxx 

6 Zakrzewo 53, 63-910 Miejska 
Górka (warsztat)  65 546 67 28  Oleje, filtry, itp.  

7 
Zakrzewo 58, 63-910 Miejska 
Górka (ferma)  65 546 67 25  Folia, sznurek, BB 

8 Żołędnica 42, 63-900 Rawicz 
(gospodarstwo)  65 546 67 22  BB, bańki folia 

9 Żołędnica 41, 63-900 Rawicz 
(pałac)  65 546 67 09   

 


