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Umowa usługi dodatkowej nr 15/3F/06/2019
z dnia 10 czerwca 2019 roku

zawarta pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Czysty Regio n" ul. Szkolna 15,4 7-225 Kędz i erzyn-Koź le, zw~~:~ymdalej "7w iązkie':1j
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się Związkowi usługę dodatkową- odebranie i zagospodarowanie następujących odpadów k!':~;;ych' -~ Mi~1ANYCH, o~

§ 1. Zleca

których mowa w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" nr lI1/62/16 z dnia 6 czerwca 2016 L, wydanej na
podstawie art. 6r ust. 4 związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 L o utrzymani u czystości i porządku w gminac h - z
nieruchomości okreś l onej

w końcowej części umowy (zwanej "m iejscem wykonywania usługi") w ilości:

Jednorazowo- pojemnik 11001 x 11 sztuk
za wynagrodzeniem
11001 x 11 szt. =

wynoszącym

129zł

za jednorazowe odebranie odpadów

x 11 szt. = 1419

tj. w sumie za przewidywany okres
słownie : tysiąc

czterysta

zł

obowiązywania

dziewietnaście złotych

umowy 1419,00 z ł

zero groszy

- z zastrzeżeniem, że jeśli okaże się, że Zleceniodawca umieści! w pojemniku/ workuj ko ntenerze inne odpady zamiast odpadów
komunalnych objętyc h umową Związkowi przys łu guje wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie faktycznie odebra nych odpadów,
według

stawek

określonych

w uchwale wymienionej na

wstępie.

§ 2. Z zastrzeżeniem § 5, wynagrodzenie należy uiścić przelewe m na podstawowy rachunek bankowy Związku Międzygminnego

"Czysty Region" nr 97 10203668 0000 5602 0266 3490 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, która zostanie wystawiona po
wyko nani u umowy (odbiorze odpadów) oraz po zatwierdzeniu przez
Wykonawcę

Związek

raportu

miesięcznego

przedstawionego za dany m-c przez

(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
terminach

zapłaty

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016

L,

L

o

poz . 684).

§ 3. Usługa zostanie wyko na na zgodn ie z ha rm onogramem odbierania odpadów komunalnych po podpisaniu umowy albo w terminie

14 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy odpadów budowlanych i zielonych). Odbiór odpadów zielonych z nieru c homości
wielorodzinnych i niezamieszka łych w oparci u o niniejszą umowę będ zie odbywał się w terminach odbioru tych odpadów z budynków
jednorodzinnych.
Wykonan ie u sł u g i właścicie l nieruchomości z obow iązuje się potwierd z ić Wykonawcy u sługi (podmiotowi odb ie rającemu odpady) .
§ 4, Faktura za wykonaną usługę zostanie wystawiona przez Związek i doręczo na (przesłana pocztą).
§ 5. Jeżeli Zleceniodawca przebywa krótkotrwale na nieruchomości wskazanej w § 1. może dokonać zapłaty z góry w ciągu siedm iu dni

od dnia zawarcia umowy . W takim wypadku Zw i ązek d oręczy 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 świadczonych przez Związek Międzygminny "Czysty Region" w zakresie odbierania odpadów komunalnych
ad właściciel nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi skutkuje zmianą wynagrodzenia wskazanego

w § 1 z chwilą
§ 7.

wejścia

życie

w

nowej

uchwały

lub

inną określoną

w uchwa le - bez

konieczności

zmiany niniejszej umowy.

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

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

może wypowiedzieć umowę

w raz ie zaprzestania prowadzenia

dz iałalności

w miejscu wykonywania

usługi.

§ 8 Spory mogące powstać w związku z wykonywa niem umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sąd u powszechnego wł aśc iwego dla
położenia

miejsca wykonywania

usługi.
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