Umowa bezpłatnego odbioru surowców wtórnych
W dniu

w Jarocinie została zawarta umowa pomiędzy:

,
,

zam.
zwanym dalej „Mieszkańcem”
a

„Zakładem Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą
w Witaszyczkach 1A, 63-200 Jarocin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w
Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162132, posiadającą
NIP 617-20-54-982, kapitał zakładowy 11.879.500,00 zł,
zwaną dalej „Odbiorcą” reprezentowaną przez:
– Beatę Jankowską – kierownika działu administracyjnego,
na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Zarządu Mariusza
z dn. 16.02.2011r.

Małynicza

o następującej treści:
§1
Na terenie gminy ……………. funkcjonuje zorganizowana przez Odbiorcę
selektywna zbiórka surowców wtórnych „u źródła”.
§2
Mieszkaniec zobowiązuje się do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących
surowców:
- tworzywa sztuczne (wyłącznie butelki typu PET i opakowania po chemii
gospodarczej),
- szkło białe,
- szkło kolorowe,
- makulatura.
§3
Wysegregowane surowce wtórne Mieszkaniec zobowiązuje się gromadzić w
specjalnych workach do tego przeznaczonych, utrzymanych w następującej
kolorystyce:
- żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, butelki typu PET,
- biały z przeznaczeniem na szkło białe,
- zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
- niebieski z przeznaczeniem na makulaturę.
§4
1.Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć komplet worków określonych w §3 niniejszej
umowy oraz bezpłatnie odbierać wysegregowane surowce wtórne minimum raz w
miesiącu.
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2.Zapełnione i zawiązane worki Mieszkaniec zobowiązuje się wystawić przed posesję
w dniu określonym w dostarczonej ulotce informacyjnej.
3.Przy odbiorze zapełnionych worków Mieszkaniec otrzymuje kolejne worki
zawierające dane Odbiorcy-przedsiębiorstwa wywozowego.
§5
1.Mieszkaniec zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób określony w
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ……………..”
i przepisach odrębnych.
2.Mieszkaniec zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji dotyczącej segregacji
surowców na poszczególne frakcje, określonej w ulotce informacyjnej oraz na
workach.
3.W przypadku napełnienia worków odpadami innymi niż określone w §2 niniejszej
umowy Odbiorca dopuszcza możliwość pozostawienia worków przed posesją.
§6
Mieszkaniec zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy do nie zawierania
umowy na odbiór surowców wtórnych z innym przedsiębiorcą prowadzącym
działalność w zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych.
§7
Mieszkaniec oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez ZGO Sp. z o.o. w celu realizacji umowy na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Jednocześnie mieszkaniec ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
przetwarzania w czasie trwania umowy.
§8
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
MIESZKANIEC:
(czytelny podpis)

ODBIORCA:
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