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Umowa usługi dodatkowej nr 33!3F/05/2019
z dnia 27 maja 2019 roku

I
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zawarta pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" ul. Szkolna 15,47-225 Kędzierzyn-Koźle, zwa~~~ ~alej "Związkiem"
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Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie- Koźlu zwanym dalej Zleceniodawcą
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§ 1. Zleca s ię Związkowi usługę dodatkową- odebranie i zagospo darowanie następujących odpadówkómunalnych -

. .... - .•• -y -- - ., -.'

TWORZYW

SZTUCZNYCH, o których mowa w uchwale Zgromadzenia Zw iązku Międzygminnego "Czysty Region" nr li 1/62/16 z dnia 6 czerwca 2016

r., wydanej na podstawie art. 6r ust. 4 związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13

września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach - z nieruchomości określonej w końcowej części umowy (zwa nej "miejscem wykonywania usługi") w ilości :
Jednorazowo- pOjemnik 11001
za wynagrodzeniem wynoszącym za jednorazowe odebranie odpadów
11001 x l szt. " 1201 x 10 szt.

=10 zł x 10 szt. =100 zł

tj. w sumie za przewidywany okres obowiązywania umowy 100,00 zł
słownie:

sto

złotych

zero groszy

- z zastrzeżeniem, że jeśli okaże się, że Zleceniodawca umieśc i! w pojemniku/ workuj kontenerze inne odpady zamiast odpadów
komunalnych objętych umową Związkowi przysługuje wynagrod zenie za odbiór i zagospodarowanie faktycznie odebranych odpadów,
według

stawek określonych w uchwale wymienionej na

wstępie.

§ 2. Z zastrzeżeniem § 5, wynagrodzenie należy uiścić przelewem na podstawowy rachunek bankowy Związku M ięd zygminnego

"Czysty Region" nr 97 1020 3668 0000 5602 0266 3490 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, któ ra zostanie wystawiona po
wykonaniu umowy (odbiorze odpadów) oraz po zatwierdzeniu przez Związek raportu miesięcznego przedstawionego za dany m-c przez
Wykonawcę

(podmiot odbierający odpady) . W razie opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie w

transakcjach handlowych oraz dodatkowo kwota 40 EURO

należna

na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o

terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684).
§ 3. Usługa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów komunalnych po podpisaniu umowy albo w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy odpadów budowlanych i zielonych). Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości
wielorodzinnych i niezamieszkałych w oparciu o niniejszą umowę będzie odbywał się w terminach odbioru tych odpadów z budynków
jednorodzinnych .
Wykonanie usługi właściciel nieruchomości zobowiązuje się potw i erdzić Wykonawcy usługi (podmiotowi odbierającemu odpady).
§ 4. Faktura za wykonaną usługę zostanie wystawiona przel Związek i doręczona (przesłana pocztą) .
§ 5. Jeżeli Zleceniodawca przebywa krótkotrwale na nieruchomości wskazanej w § 1. może dokonać zapłaty z góry w ciągu siedmiu dni

od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku Związek doręczy fakturę VAT za pośrednictwem poczty po dokonaniu zapłaty.
§ 6. Zmiana ceny w wyniku zmiany przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" uchwały w sprawie określenia
rodzajów dodatkowych usług świa dczonych przez Związek Międzygminny "Czysty Region" w zakresie odbieranio odpadów komunalnych
od właściciel nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi skutkuje zmianą wynagrodzenia wskazanego

w § l z chwilą
§ 7.

wejścia

życie

w

nowej

uchwały

lub

inną określoną

w uchwale - bez

konieczności

zmiany niniejszej umowy.

Związek uprawniony jest w każdym czasie wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku zaległoś ci w

uiszczeniu wynagrodzenia, zaprzestania działalności, zmiany przepisów prawa skutkujących niecelowością dalszego wykonywania
umowy. Zleceniodawca

może wypowiedzieć umowę

§ 8 Spory

mogące powstać

polożenia

miejsca wykonywania

w

związku

w raz ie zaprzestania prowadzenia

z wykonywaniem umowy Strony

poddają

pod

działalności

w miejscu wykonywania

rozstrzygnięcie sądu

usługi.

właściwego

dla

usługi.

MIEJSCE WYKONANIA

NABYWCA:
Gmina KędZierzyn-Koźle

USŁUGI:

Hala "AZOTY" ul. Mostowa lA
47-223

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200

powszechnego

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle

tel. 694489 151

Lesław

Drobny

NIP: 749-205-56-01
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ODBIORCA! PŁATNIK:

47 - 220 KędZierzyn - Koźle
Al. Jano Powla II 29

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Al. Jana
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NIP: 749-195-47-92
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(podpis I data)

(podpis i data)
Pnedstawlcie la ZMCR
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KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem Pilni/Pana danych osobowych jest Związek Międzveminny "Clysty Region" rC!prozontowany prlez Przewodniczącego brządu, z siedz i b ą przy ul. S2ko lnej 15,
47-225

Kędzierzyn·Ko~le;

tel. 77 4461190; fux: n4459314;

e~mall! sek retar iat@cz y stwe gion . pł. Więcej

informacji można

uz yskać

w sie dz.lbie

Zw i ązku

lub na stronie internetowej www.czystyregion pl.

