UMOWA
O ZAPEWNIENIE SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW
zawarta w dniu .................................. w Zabrzu pomiędzy:
Zakład Usługowo Handlowy Roman Zawada jako Stacja Demontażu Pojazdów S/18, z siedzibą
w 41 - 810 Zabrze ul. Beskidzka 31, wpisanym w CEIDG, NIP: 641-145-53-43, reprezentowanym przez
właściciela Romana Zawada zwanym w dalszej części umowy jako ZUH Roman Zawada
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres firmy, w przypadku osób fizycznych – również imię i nazwisko, w przypadku podmiotów wpisanych
do KRS – nr wpisu do KRS) – pole obowiązkowe

NIP (pole obowiązkowe):

............................................................................................

Nr telefonu (pole obowiązkowe):

............................................................................................

Adres e-mail (pole obowiązkowe): ............................................................................................

reprezentowaną/ym przez .............................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części umowy – Wprowadzającym.
§ 1.
1. ZUH Roman Zawada oświadcza, że prowadzi stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
zlokalizowaną w Zabrzu (41-810) przy ul. Beskidzkiej i wpisany jest do wykazu przedsiębiorców
prowadzących stacje demontażu, prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod
nr S18.
2. ZUH Roman Zawada, jako Administrator Sieci Zbierania Pojazdów, oświadcza ponadto, że zawarł
umowy na prowadzenie sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z następującymi
przedsiębiorcami:
a) Auto Złom Stanieczko Bartłomiej jako Stacja Demontażu Pojazdów S/23 z siedzibą w 43-250
Pawłowice przy ul. Poprzecznej 2A, wpisany w CEIDG, NIP 633 104 33 25
b) KAZMET Adrian Kazmierz SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH jako Stacja Demontażu Pojazdów
S/106, z siedzibą w 41-503 Chorzów przy ulicy Wiejskiej Nr Dz. 2873/185, wpisanym w CEIDG, NIP:
6272401058,
c) ECOPLAN Spółka z o.o. jako Stacja Demontażu Pojazdów S/69 z siedzibą w 40-203 Katowice przy
Al. Roździeńskiego 188, KRS: 0000183249 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział
Gospodarczy w Katowicach NIP 634-00-32-976

3. Wprowadzający oświadcza, że posiada status wprowadzającego pojazd w rozumieniu art. 3 pkt 14
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 803) – zwana w dalszej części umowy ustawą o recyklingu, a na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku.
§ 2.
1. W związku z tym, że Wprowadzający, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o recyklingu zobowiązany
jest do zapewnienia sieci zbierania pojazdów obejmującej co najmniej trzy stacje demontażu lub
punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych
miejscowościach na terytorium kraju, strony zawierają niniejszą Umowę, a ZUH Roman Zawada
wyraża zgodę na włączenie prowadzonej przez ZUH Roman Zawada stacji demontażu oraz stacji
demontażu przyjmujących pojazdy w imieniu i na rzecz ZUH Roman Zawada, wymienionych w § 1 ust.
2 niniejszej umowy, do sieci zbierania pojazdów Wprowadzającego.
2. Wprowadzający uprawniony jest do zgłoszenia do właściwych rejestrów, że stacje demontażu
pojazdów wymienione w § 1 niniejszej umowy, działają w ramach sieci zbierania pojazdów
Wprowadzającego.
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§ 3.
W ramach realizacji niniejszej Umowy ZUH Roman Zawada zobowiązuje się do przyjmowania
pojazdów wycofanych z eksploatacji objętych ustawą o recyklingu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
ZUH Roman Zawada oświadcza, że koszty gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji
ponosi we własnym zakresie, a Wprowadzający zobowiązuje się do sfinansowania kosztów
gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z pojazdów
wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej,
w kwocie 1 złotych netto od każdego pojazdu wprowadzonego przez Wprowadzającego w danym
roku kalendarzowym.
Rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 2, następować będzie po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego, na podstawie informacji Wprowadzającego o liczbie wprowadzonych na terytorium
Polski pojazdów podlegających ustawie o recyklingu. Informację taką Wprowadzający zobowiązany
jest przekazać ZUH Roman Zawada, w sposób opisany w ust. 5 w terminie do dnia 10 stycznia
następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie.
W przypadku, gdy niniejsza Umowa rozwiązana zostanie w trakcie roku kalendarzowego, wówczas
informacja o liczbie wprowadzonych na terytorium Polski w danym roku kalendarzowym pojazdów
podlegających ustawie o recyklingu powinna być przekazana, w sposób opisany w ust. 5 w terminie
10 dni roboczych, licząc od dnia rozwiązania umowy.
Informację, o której mowa w ust. 3 i 4, Wprowadzający przekazuje do ZUH Roman Zawada pocztą
elektroniczną na adres e-mail: siec@kasacja.com, wiadomość należy sformułować według
W tytule: nazwa firmy
W treści: ilość wprowadzonych pojazdów w roku ………. - ………… sztuk. Dane do faktury

6. Po otrzymaniu od Wprowadzającego informacji o ilości wprowadzonych w danym roku
kalendarzowym pojazdów, w terminie 7 dni kalendarzowych wystawiona będzie przez ZUH Roman
Zawada do pobrania faktura na zasadach określonych w §5. ust. 2 umowy.
§ 4.
1. Oprócz kosztów, o których mowa w § 3. ust. 2 umowy, Wprowadzający zapłaci ZUH Roman Zawada
opłatę stałą z tytułu wykonania umowy o zapewnienie sieci w wysokości 50 złotych netto za każdy
rozpoczęty rok obowiązywania umowy.

2. Jeżeli Wprowadzający w terminie wskazanym w § 3. ust. 3 lub 4 niniejszej Umowy, nie przekaże ZUH
Roman Zawada informacji o liczbie wprowadzonych na terytorium Polski w danym roku
kalendarzowym pojazdów podlegających ustawie o recyklingu, wówczas za dany rok kalendarzowy,
za który nie przekazano informacji, Wprowadzający obciążony zostanie przez ZUH Roman Zawada
maksymalną opłatą z tytułu rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi
z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających
wartości rynkowej lub o wartości ujemnej, o których mowa w § 3. ust. 2 niniejszej Umowy,
w wysokości 1000 złotych netto.
3. Do kwot netto podanych w niniejszej Umowie doliczony zostanie podatek VAT.
4. W przypadku nie przesłania do dnia 30 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, którego
dotyczy rozliczenie, informacji o ilości wprowadzonych pojazdów, umowa w trybie natychmiastowym
zostaje rozwiązana. Skutkować to będzie zgłoszeniem powyższego do Urzędu Marszałkowskiego.
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§ 5.
Zapłata należności, o których mowa w § 3. ust. 2 oraz w § 4. ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, następować
będzie na podstawie faktury elektronicznej (e-faktury) wystawionej przez ZUH Roman Zawada
w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy
rozliczenie.
E-faktury będą wystawiane i udostępniane Wprowadzającemu w formacie PDF w wiadomości e-mail
na adres podany w niniejszej umowie.
Wprowadzający oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie e-faktury w sposób opisany w niniejszej
Umowie.
Wprowadzający zobowiązuje się dokonać zapłaty faktury w terminie 30 dni od dnia jej udostępnienia
w sposób wskazany w ust. 2, na podany w fakturze rachunek bankowy ZUH Roman Zawada.
§ 6.
Strony postanawiają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się być nieważne
lub bezskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność
pozostałych postanowień umowy, ani tym bardziej na ważność lub skuteczność całej umowy.
§7
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta zostaje na czas nieokreślony z możliwością jej
wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 2 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

...............................................
ZUH Roman Zawada

...............................................
Wprowadzający

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia
2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:
• Administratorem Pani/Pana danych jest Roman Zawada prowadzący działalność pod firmą
Zakład usługowo – Handlowy Roman Zawada z siedzibą w Zabrze, ul. Beskidzka 31
tel 32 275 04 10;
e-mail: biuro@kasacja.com
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o zapewnieniu sieci
zbierania pojazdów oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
oraz Ustawy o rachunkowości.
• Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być ZUS, US, Bank, Kancelaria Prawna, Wydział Komunikacji,
Marszałek Województwa w zależności od miejsca prowadzenia przez Pana/Panią działalności.
Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe –
takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty rozwiązania umowy
o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów
• Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO
• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem
ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych
osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

………………………………………………………….…………….
(data i podpis Wprowadzającego)

