
 

Umowa 
o wywóz nieczystości komunalnych stałych 

 
 
zawarta w dniu  ………………………………………  2011r. pomiędzy Gminą Baranów reprezentowaną przez Wójta Gminy: 
Panią Bogumiłę Lewandowską – Siwek, zwanym dalej Wykonawcą  
a ……………………………………………………………...……….., mieszkającym w ……………………………………………………………………….,  
zwanym dalej Zamawiającym.  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest wywóz nieczystości stałych (komunalnych) z terenu posesji, w której mieszka 
zamawiający.  

§ 2 
Odpady gromadzone są w pojemnikach 110 litrów albo workach, które należy wystawid przed posesję w dniu 
ustalonym dla wywozu nieczystości.  
W przypadku innych ustaleo z firmą wywozową, należy się do nich stosowad. 
 

§ 3 
Wywóz odpadów dokonuje firma posiadająca odpowiednie zezwolenie. 
 

§ 4 
1. Stawka opłaty od posesji zamieszkiwanej przez 4 i więcej osób za usuwanie jednego kubła odpadów oraz odbiór 
odpadów segregowanych wynosi 9,00 zł (słownie: dziewięd złotych)  miesięcznie opłaty podstawowej. 
2. Wysokośd opłaty od posesji zamieszkiwanej przez mniej niż 4 osoby wynosi: 

od 3 osób  ¾ opłaty podstawowej, 
od 2 osób  ½ opłaty podstawowej, 
od 1 osób  ¼  opłaty podstawowej.  

3. Opłata za odbiór worka 120 litrów odpadów segregowanych wynosi 0,50 zł brutto. 
Opłata w/w dotyczy worków pobranych u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy w Baranowie.  
Odbiór pozostałych odpadów wystawianych w workach nie pobranych u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy będzie 
naliczane jak za odpady komunalne w cenie po 9,00 zł za worek 120 litrowy.  
4. W przypadku wystawienia więcej niż jednego kubła, stawka za każdy następny kubeł wynosi 9,00 zł ( słownie: 
dziewięd złotych ), natomiast za worki opłata będzie liczona stosownie do ich pojemności.  
5. Wysokośd opłaty może ulec zmianie w drodze uchwały Rady Gminy w Baranowie, z koniecznością 
powiadomienia zamawiającego przynajmniej na jeden miesiąc przed zmianą stawki.  
 

§ 5 
1. Opłaty za usuwanie odpadów płatne będą w okresach kwartalnych.  
2. Za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązao, naliczane będą ustawowe odsetki. 
 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania z 3-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia i obowiązuje od 1 lipca 2011 roku. 
 

§ 7
Wszelkie   zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
W sprawach nieregulowanych  umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
 
 

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

Zamawiający         Wykonawca 


