
 
UMOWA WSPÓŁPRACY 

NA ODBIÓR ZUŻYTEGO OLEJU SPOŻYWCZEGO 

 

 

Zawarta w dniu …….../..……/………. r. pomiędzy 

Bio – Olej Piotr Soboń 

32-080 Zabierzów,  ul. Nad Wodą 24 

NIP: 513-018-60-46, REGON: 366220152 

BDO: 000039162 

Reprezentowaną przez: 

Piotr Soboń – właściciel 

Zwanym dalej – Zleceniobiorcą, 

a 

 

 

................................................................................................................................................................………………………… 

NIP: .……………………………………………..  ; REGON: ……....................................……  BDO:………………………………………….. 

Reprezentowaną przez: ……………………………………………………. 

Nazwa i adres lokalu z którego będzie odbierany odpad: 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa odbioru i transportu odpadów olejowych z grupy 20 01 25 od wytwórcy do 
przekazania ich odbiorcy prowadzącego utylizację, odzysk lub recykling odpadów oraz doprowadzenie do 
utylizacji tych odpadów przez uprawniony organ gospodarczy. 

2. Zakres usług obejmuje odbiór i ich transport oraz przekazanie do recyclingu lub utylizacji. 

 

§ 2 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1. Odbioru zużytego oleju spożywczego, powierzonego przez Zleceniodawcę w terminie 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia telefonicznego. 

2. Wydania za każdym odbiorem karty przekazania odpadów. 

 
§ 3 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1. Selektywnego segregowania odpadów w pojemniku udostępnionym przez Zleceniobiorcę 

 
POJEMNOŚC: …………...…….. ILOŚĆ:.....……............ oraz przygotowania odpadu do transportu. 



 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z prawem jej wypowiedzenia przez każdą ze stron na piśmie w 
terminie jednego miesiąca. 

2. Po zakończeniu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu powierzonego pojemnika w określonym 
czasie oraz na swój koszt, jeżeli nie jest jego własnością. 

  
§ 5 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają wcześniejszego ustalenia. 

 
§6 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy, w pierwszej kolejności rozstrzygane będą polubownie. 

 
§ 7 

1. Do bieżącej współpracy ze Zleceniobiorcą Zleceniodawca wyznacza: 

       
............................................................. tel. ............................................................ 

 
godziny otwarcia lokalu od ...............  do ................. 

 
2. Zleceniobiorca do bieżącej współpracy ze Zleceniodawcą wyznacza: 

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. 

Tel. biuro: 534-656-999   e-mail: bio-olej@o2.pl 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA        ZLECENIOBIORCA 


