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UMOWA ………. /2020 o świadczenie usług 
 
 

zawarta w dniu …………………… w Rawie Mazowieckiej pomiędzy: 
 
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 70,   

96-200 Rawa Mazowiecka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000304455, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy KRS,  

NIP: 835-00-03-635, REGON: 100501130,  

reprezentowanym przez: 

Sebastiana Gromka – Prezesa Zarządu 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
reprezentowanym przez: 

………………………………………………… 

zwanym  dalej „Wykonawcą”,   
 
a łącznie „Stronami”,  
o następującej treści: 
 

§ 1. 
  
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego odpłatnej usługi 
obejmującej: 

1) Pozyskanie odbiorców ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków w Żydomicach (kod odpadu 19 08 05) w celu ich zastosowania w rolnictwie (do 
uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz), zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257), 

2) Wykonanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń (z wyłączeniem badań gleby, które wykona 
Zamawiający), pozyskanie dokumentów, dopełnienie formalności i doprowadzenie do 
podpisania z odbiorcami władającymi gruntami, które mogą zostać wykorzystane do 
zastosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w 
Żydomicach (kod odpadu 19 08 05), umów przekazania komunalnych osadów ściekowych, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

3) Załadunek oraz transport na swój koszt i ryzyko osadów ściekowych w Żydomicach do 
miejsca ich rolniczego zastosowania i rozładunek osadów w tym miejscu, 

4) Nadzór nad prawidłowością zastosowania osadów, w tym w szczególności nad procedurą 
rozprowadzania i wymieszania osadów z gruntem, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. 
U. z 2015r., poz.257), 

5) Nadzór nad prawidłowym udokumentowaniem czynności przez odbiorcę, w rozumieniu 
przepisów o gospodarce odpadami. 

 
§ 2. 

 
1. Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa Zamawiającego i nie jest uprawniony do składania w 

jego umieniu żadnych oświadczeń woli, w tym w szczególności do zawierania umów jako 
przedstawiciel Zamawiającego. 

2. Za „ odbiorcę” strony uznają osobę, która włada gruntami spełniającymi warunki do rolniczego 
zastosowania na nich osadów ściekowych przewidziane Rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 
2015r., poz.257), jako właściciel, użytkownik wieczysty albo na podstawie innego tytułu 
prawnego, pozwalającego na uznanie jej za władającego powierzchnią ziemi w myśl ustawy z 
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 276). 

3. Wykonawca zobowiązuję się przekazać odbiorcy wszelkie informacje dotyczące zastosowania 
na gruntach osadów ściekowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06 
lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257), w tym w 
szczególności zaznajomić go z procedurą badania gleby, zasadami rozprowadzania i 
wymieszania osadów z gruntem oraz wymogami dokumentacyjnymi wynikającymi z przepisów 
o gospodarce odpadami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym przy procedurze badań gleby. 
5. Transport osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach na grunty odbiorców 

odbywał się będzie wg wykazu, tworzonego przez strony po przebadaniu gruntów, na 
podstawie umów Przekazania komunalnych osadów ściekowych zawartych z odbiorcami, 
według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

 
 

§ 3. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do transportu odpadów – ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach, gmina Rawa Mazowiecka na grunty 
odbiorców, z którymi Zamawiający podpisał, przy udziale Wykonawcy, stosowne umowy. 
Wykonawca oświadcza, że posiada pozwolenie na transport ustabilizowanych komunalnych 
osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków (kod odpadu 19 08 05), które stanowi załącznik nr 
2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do transportu osadu przy użyciu własnego sprzętu 
wymienionego we wskazanej wyżej decyzji administracyjnej. Wykonawca oświadcza, że 
sprzęt używany do realizacji przedmiotu zamówienia jest szczelny (nie powodujący wycieków) 
oraz posiada ładowność i wytrzymałość przystosowaną do transportu osadów. 

3. Wykonawca odbierze osady od Zamawiającego po uzgodnieniu terminów odbioru. 
4. Załadunek osadu w miejscu jego składowania na oczyszczalni ścieków na środek 

transportowy Wykonawcy następuje kosztem i staraniem Wykonawcy.  
5. Waga każdorazowo odbieranego osadu będzie wpisana do rejestru. Po zakończeniu usługi 

Zamawiający wystawi Kartę Przekazania Odpadu. Wpis do rejestru dokonywany będzie 
każdorazowo podczas odbioru osadu, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i 
potwierdzony przez upoważnionego pracownika Wykonawcy. Waga odpadów ustalana będzie 
na podstawie wskazań wagi na oczyszczalni ścieków w Żydomicach. 

6. Po zakończeniu usługi Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu o 
której mowa powyżej w zakresie transportu, jak również zapewni potwierdzenie przyjęcia 
odpadu do zagospodarowania rolniczego przez odbiorcę.  

7. Przy transporcie i wyładunku osadów Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu 
dróg zakładowych i publicznych. 

8. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o wynikach kontroli przeprowadzonych 
u Wykonawcy przez służby ochrony środowiska, obejmujących swym zakresem transport 
odpadu o kodzie 19 08 05. 

 
§ 4. 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za świadczone usługi należność wynikającą  

z wystawionej faktury VAT w kwocie: ………………….. zł netto (słownie: 

…………………………….), …………………… zł brutto (słownie: ………………………… ), w 

tym podatek VAT w kwocie ………….. zł (słownie: …………………….),  w tym za 1 Mg …….. zł 

netto - zgodnie z ofertą Dostawcy, stanowiącą załącznik do Umowy. 

2.  Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 
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3.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

           Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony umowy 
Protokół odbioru końcowego usługi potwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków 
określonych w § 1. Faktura będzie wystawiona na podstawie ewidencji zawartej w Karcie 
Przekazania Odpadu  i po potwierdzeniu tej Karty w zakresie transportu i przekazania osadu 
odbiorcy osadu celem rolniczego zagospodarowania.  

4. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy żadnych, z góry określonych, ilości osadów do 
odbioru, zaś Wykonawca nie jest zobowiązany do przyjęcia odpadów w ilości większej niż 
możliwa do zagospodarowania na gruntach objętych zawartymi umowami Przekazania 
komunalnych odpadów ściekowych. Strony szacunkowo określają ilość osadu jaki 
zostanie odebrany na podstawie niniejszej umowy na 1000 Mg. 

5. Wynagrodzenie przysługuje na rzeczywistą ilość odebranego osadu. Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego jeżeli odebrana rzeczywiście ilość osadu 
będzie mniejsza niż szacunkowa. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy nr: …………………………………….., 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT, z 
ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku zwłoki w zapłacie 
należności. 

7. Strony ustalają, iż wskazanie w fakturze innego rachunku niż podany w umowie lub wskazanie 
rachunku, który nie będzie ujawniony na tzw. „Białej Księdze, na który ma zostać wpłacone 
wynagrodzenie, skutkować będzie wstrzymaniem zapłaty do czasu wyjaśnienia rozbieżności. 
Opóźnienie w zapłacie nie rodzi skutku w postaci zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

8. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

 
§ 5. 

 
         Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. 

 
  

    § 6. 
 

1. Zamawiający ma prawo natychmiastowego wstrzymania wydawania osadów i odstąpienia od 
Umowy z winy Wykonawcy w razie nieuzasadnionej odmowy odbioru osadów a także w 
przypadku stwierdzonego naruszenia obowiązujących przepisów przy przewozie lub rolniczym 
wykorzystaniu osadów. Oświadczenie w tym przedmiocie należy złożyć na piśmie, w terminie 
10 dni od powzięcia wiedzy o opisanej sytuacji.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wprowadzenia istotnych 
zmian w ustawodawstwie dotyczącym obrotu odpadami. Oświadczenie w tym przedmiocie 
należy złożyć na piśmie, w terminie 10 dni od powzięcia wiedzy o opisanej sytuacji. 

3. W przypadku zagospodarowania osadu w sposób inny niż wskazany w Karcie Przekazania 
Odpadów tj. niezgodnie z odzyskiem metodą R 10 ( odzysk metodą R 10 – obróbka na 
powierzchni ziemi przynosząca korzyść dla rolnictwa lub poprawy stanu środowiska) bądź 
niezgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w 
sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257), a także w przypadku 
stwierdzenia uchybień w transporcie odpadów osadów, Zamawiający będzie uprawniony do 
domagania się od Wykonawcy naprawy szkody poniesionej wskutek tej sytuacji, w zakresie 
jakim Wykonawca  za nią odpowiada, w tym w szczególności do żądania zwrotu kar 
nałożonych na Zamawiającego przez uprawnione organy. Prawo to trwa również po 
rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody poniesione 
przez Zamawiającego. 
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§ 7. 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trakcie jej realizacji, 

Zamawiający pokryje wartość wykonanych robót do momentu odstąpienia od Umowy. 

2. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 1% 

wynagrodzenia określonego z  § 4, ust. 1.  

3. Powyższą karę Zamawiający odliczy od wynagrodzenia Wykonawcy należnego  

z tytułu wykonania zamówienia. 

4. W przypadku nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo 

zlecić wykonanie pozostałej części usługi innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę jeżeli 

pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie przystąpi do realizacji zadania, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy. Warunkiem takiej zmiany jest zaistnienie okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z 

rozpoczęciem zamówienia o okres 10 dni lub przerwania prac i nie podjęcia ich przez okres 10 

dni. 

§ 9. 

1. Upoważnionym do kontaktów z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………….. 
2. Upoważnionym do kontaktów z ramienia Zamawiającego będzie: Wojciech Augustyniak – 

Kierownik Oczyszczalni Ścieków, tel. 46 8144434. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

właściwy Sąd Gospodarczy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

§ 10. 
 

     Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11. 
 

1. Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, iż: 

1) jest administratorem danych Wykonawcy, 
2)  w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca może 

kontaktować się z wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, 

3) dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane 
reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, a także innych osób 
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wskazanych w umowie, Zamawiający będzie przetwarzał w celu prawidłowej realizacji 
niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także dla 
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed 
takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, 
wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany w odpowiednich 
przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie –Ordynacja podatkowa, 

5) dane osobowe Wykonawcy mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

6) Do danych osobowych Wykonawcy mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy 
prawnicze i doradcze, 

7) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii, do 
sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 
danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych 
oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania 
niniejszej umowy. 

9) Zamawiający przetwarzając dane Wykonawcy nie będzie podejmował decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w 
art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy. 

 
§ 12. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z póź. zm.),  Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. 
U. z 2019r. poz. 701 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257). 
 

 
§ 13. 

 
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny. 
 

 
§ 14. 

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

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
  ………………………………..                                             ……………………………….. 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wzór umowy Przekazania komunalnych odpadów ściekowych 
2. Załącznik nr 2 – Zezwolenie Wykonawcy na transport odpadów 
3. Załącznik nr 3 – wzór wykazu odbiorców i gruntów. 



 

Załącznik nr 1 – wzór umowy Przekazania komunalnych odpadów ściekowych 
 

UMOWA PRZEKAZANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
 
 

zawarta w dniu …………………… w Rawie Mazowieckiej pomiędzy: 
 
………………………………………………………………………………………………………….., zamieszkałym 
w 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……Pesel………………………………………………………………… 

 
zwanym dalej Odbiorcą  
 

a 

 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 70,   

96-200 Rawa Mazowiecka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000304455, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy KRS,  

NIP: 835-00-03-635, REGON: 100501130,  

reprezentowanym przez: 

Sebastiana Gromka – Prezesa Zarządu 
 
zwaną dalej Przekazującym 
 

§ 1. 
 

Przedmiotem umowy pomiędzy Przekazującym, a Odbiorcą jest odpłatne dostarczenie przez 
Przekazującego Odbiorcy ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) z 
oczyszczalni ścieków w Żydomicach i ich rolnicze wykorzystanie przez Odbiorcę (do uprawy 
roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz), zgodnie z Ustawą  o odpadach z 
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 
2015r., poz.257). 
 

§ 2. 
 

Strony ustalają, że osady ściekowe będą stosowane na następujących gruntach: 
 

L.p. Miejscowość Gmina Nr działki 
Pow. 
(ha) 

Obręb 
geodezyjny 

Rodzaj 
gleby 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             



 

 
 

§ 3. 
 

6. Odbiorca oświadcza, że włada gruntami wymienionymi w § 2 jako właściciel, użytkownik 
wieczysty albo na podstawie innego tytułu prawnego, pozwalającego na uznanie go za 
władającego powierzchnią ziemi w myśl ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 276). 

7. Wypisy z ewidencji gruntów wymienionych w § 2 stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

8. O wszelkich zmianach stanu prawnego nieruchomości wymienionych w § 2 w trakcie 
wykonywania niniejszej umowy Odbiorca niezwłocznie powiadomi Przekazującego, 
wstrzymując się od dalszego jej wykonywania w razie utraty przez Odbiorcę statusu 
władającego powierzchnią ziemi w myśl ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 

§ 4. 
 

1. Odbiorca zapewnia, że grunty wymienione w § 2 niniejszej Umowy spełniają warunki do 
zastosowania na nich osadów ściekowych, przewidziane Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 
2015r., poz.257). 

2. Odbiorca wyraża zgodę na pobieranie przez Przekazującego próbek glebowych oraz 
wykonywanie niezbędnych badań gleby, wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych. Przekazujący zobowiązuje się do przekazywania Odbiorcy wyników badań 
gleby. W przypadku rezygnacji przez Odbiorcę z zastosowania osadów Odbiorca 
zobowiązuje się zwrócić Przekazującemu koszty przeprowadzonych badań gleby. 

3. Spełnienie przez grunty wymienione w § 2 niniejszej Umowy warunków do zastosowania 
na nich osadów ściekowych, przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., 
poz.257) stanowi warunek niezbędny do wykonania niniejszej umowy. Stwierdzenie przez 
strony na którymkolwiek etapie wykonywania niniejszej umowy, że grunty nie spełniają 
warunków zastosowania osadu uprawnia każdą ze stron do odstąpienia od Umowy. 
Oświadczenie w tym przedmiocie należy złożyć na piśmie, w terminie 10 dni od powzięcia 
wiedzy o opisanej sytuacji.  

4. Odbiorca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i w okresie 
trzech lat od jej zakończenia nie będzie stosował na gruntach wymienionych w § 2 
niniejszej Umowy osadów ściekowych pochodzących od innych wytwórców. 

5. Odbiorca poinformuje niezwłocznie Przekazującego o wynikach kontroli 
przeprowadzonych u Odbiorcy przez służby ochrony środowiska, obejmujących swym 
zakresem gospodarowanie odpadem o kodzie 19 08 05. 

 
§ 5. 

 
1. Przekazujący zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko, do miejsca 

zastosowania, a także rozładować ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do 
celu i sposobu ich stosowania komunalne osady ściekowe, odpowiadające wymogom 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257). 

2. Przekazujący osady zobowiązuje się do przedłożenia Odbiorcy wyników badań osadów 
oraz informacji o dawkach osadów dla każdej partii osadów. 

3. Odbiorca zobowiązuje się do odebrania dostarczonych ściekowych osadów komunalnych, 
do ich rozprowadzenia i wymieszania z gruntem, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 
(Dz. U. z 2015r., poz.257), w celu zastosowania do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz. 



 

4. Po zakończonym zagospodarowaniu osadów, Przekazujący zobowiązuje się do 
przesłania Odbiorcy karty przekazania odpadu z uwzględnieniem ilości wywiezionych 
osadów na dane grunty. 

5. Odbiorca zobowiązuje się prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem 
jedynie karty przekazania odpadów i przechowywać ją przez okres 5 lat, licząc  od końca 
roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.  

6. Ilość odpadów przekazywanych celem zagospodarowania na konkretnym gruncie będzie 
dostosowana do parametrów gruntu i wymogów obowiązującego prawa. Przekazujący nie 
gwarantuje dostarczenia Odbiorcy żadnych, z góry określonych ilości osadów, zaś 
Odbiorca nie jest zobowiązany do przyjęcia odpadów w ilości większej niż możliwa do 
zagospodarowania na gruntach wymienionych w § 2 niniejszej Umowy. 

 
§ 6. 

 
1. Odbiorca zobowiązuje się do zapłat na rzecz Przekazującego ceny w wysokości 10 gr.  

( dziesięć groszy) netto za każdy 1Mg osadu przekazanego Odbiorcy. Do wynagrodzenia 
zostanie naliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Należność za przekazane osady płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 
Przekazującego wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 
 

§ 7. 
 

1. Przekazujący ma prawo nadzorować procedurę zagospodarowania komunalnych osadów 
ściekowych przez Odbiorcę. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Przekazującego, że Odbiorca zagospodarowuje osady w 
sposób niezgodny z prawem lub w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
Przekazującemu przysługuje prawo wezwania Odbiorcy do zmiany sposobu 
gospodarowania osadami z terminem realizacji nie krótszym niż 3 dni. 

3. W razie bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w ustępie poprzedzającym, 
Przekazującemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania dostarczania 
osadów i do odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy. Oświadczenie w tym przedmiocie 
należy złożyć na piśmie, w terminie 10 dni od upływu terminu, o którym mowa wyżej. 

 
 

§ 8. 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania, w drodze 
oświadczenia woli złożonego przez stronę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

2. Przekazujący ma prawo natychmiastowego wstrzymania dostarczania osadów i 
odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy w razie nieuzasadnionej odmowy odbioru osadów. 
Oświadczenie w tym przedmiocie należy złożyć na piśmie, w terminie 10 dni od powzięcia 
wiedzy o opisanej sytuacji. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wprowadzenia 
istotnych zmian w ustawodawstwie dotyczącym obrotu odpadami. Oświadczenie w tym 
przedmiocie należy złożyć na piśmie, w terminie 10 dni od powzięcia wiedzy o opisanej 
sytuacji. 

4. W przypadku zagospodarowania osadu w sposób inny niż wskazany w Karcie 
Przekazania Odpadów tj. niezgodnie z odzyskiem metodą R 10 ( odzysk metodą R 10 – 
obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyść dla rolnictwa lub poprawy stanu 
środowiska) bądź niezgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 
lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257), 
Przekazujący będzie uprawniony do domagania się od Odbiorcy naprawy szkody 
poniesionej wskutek tej sytuacji, w tym w szczególności do żądania zwrotu kar 
nałożonych na Przekazującego przez uprawnione organy. Prawo to trwa również po 



 

rozwiązaniu niniejszej Umowy. Odbiorca zobowiązuje się naprawić szkody poniesione 
przez Przekazującego. 
 

§ 9. 
 

1. Przekazujący spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, iż: 

1) jest administratorem danych Wykonawcy, 
2)  w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Odbiorca może 

kontaktować się z wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Przekazującego, 

3) dane osobowe Odbiorcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane 
reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Odbiorcy, a także innych osób 
wskazanych w umowie, Przekazujący będzie przetwarzał w celu prawidłowej 
realizacji niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a 
także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz 
obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), 

4) dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, 
wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany w 
odpowiednich przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie – Ordynacja 
podatkowa, 

5) dane osobowe Odbiorcy mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

6) Do danych osobowych Odbiorcy mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy 
prawnicze i doradcze, 

7) Odbiorcy przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii, do 
sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do 
przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania 
niniejszej umowy. 

9) Zamawiający przetwarzając dane Odbiorcy nie będzie podejmował decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2. Odbiorca oświadcza, że zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w 
art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy. 

 
 

§ 10. 
 

1. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Odbiorcą Przekazujący wskazuje: Wojciecha 
Augustyniaka – Kierownika Oczyszczalni Ścieków, tel. 46 8144434. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z 
póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257). 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy rozstrzygane 

będą  przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Przekazującego. 



 

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

 
 
 
 

   PRZEKAZUJĄCY          ODBIORCA 
 
 
 
 
 
     ………………………………..                                             ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wypisy z ewidencji gruntów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 3 – wzór wykazu odbiorców i gruntów. 
 
 

     

 

 
Wykaz odbiorców i gruntów 

 

L.p. Miejscowość Gmina 
Nr 

działki 
Pow. (ha) 

Obręb 
geodezyjny 

Władający / Forma 
władania 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

       

       

 
Zamawiający 

   
Wykonawca 

  


