
UMOWA zawarta w  dniu  ………………………….…………… 

 

pomiędzy 

 

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000208776, NIP 631-22-89-539, Regon 276730380, kapitał 

zakładowy 1.751.250 zł 

reprezentowaną przez: Macieja Gąkowskiego – pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji w oparciu 

o pełnomocnictwo z dnia 1.09.2022 roku udzielone przez zarząd Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. 

(kopia pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do Umowy) 

 

zwaną w dalszej części Umowy „REMONDIS” 

 

a  

 

(pieczątka ROD lub wpisanie danych podmiotu) 

 

reprezentowaną przez: 

1 ……………………………………………………………………………… 

 

2 ……………………………………………………………………………… 

NIP *………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części Umowy „ROD”, 

 

zwani łącznie dalej „Stronami” 

 

§1 Definicje 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb niniejszej umowy (zwanej dalej: „Umową”) podane 

poniżej terminy stosowane będą w następującym znaczeniu: 

a. Ustawa o odpadach - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 

.797, z późn. zm.) 

b. Ustawa o BiA – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 

2009 Nr 79 poz. 666, z późn. zm.) 

c. BDO - baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której 

mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. .797, 

z późn. zm.) 

d. Ustawa o ZSEE – ustawa z dnia 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688, z późn. zm.) 

e. Jeżeli w niniejszej Umowie nie zastrzeżono inaczej, Strony stosują definicje i pojęcia 

przyjęte na gruncie ustaw. 
 

§2 Oświadczenia Stron 

 

1. REMONDIS oświadcza, że: 

a. jest zbierającym zużyte baterie i akumulatory w rozumieniu ustawy o BiA oraz 

zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy o ZSEE i 

posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

zużytych baterii i akumulatorów i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz posiada wiedzę, doświadczenie i warunki logistyczno-techniczne pozwalające na 

wywiązanie się z obowiązków niniejszej Umowy; 



b. posiada stosowne pozwolenia w zakresie prowadzonej przez siebie działalności; 

c. dysponuje specjalistycznymi pojemnikami umożliwiającymi zbiórkę i transport 

odpadów (pojemniki), pojazdami przystosowanymi do przewozu materiałów 

niebezpiecznych, jak i urzędowymi pozwoleniami na obrót tymi odpadami oraz posiada 

wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001, ISO 9001;  

d. posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym jest mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 

o odpadach, pod numerem 000002864. W umowie wypełnia obowiązki zgodnie z 

ustawą o BiA oraz ustawą o ZSEE i ustawą o odpadach. Remondis oświadcza, iż 

posiada wymagane prawem pozwolenia oraz możliwości techniczne i organizacyjne 

pozwalające na właściwe wykonanie umowy; 

e. podejmuje starania zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. 

2. ROD oświadcza, że: 

a. w ramach prowadzonej działalności nie zajmuje się gospodarką odpadami, a jedynie 

prowadzi miejsce odbioru od użytkowników końcowych zużytych baterii i 

akumulatorów oraz zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego; 

b. przekazywane odpady będą pochodziły z nieprofesjonalnej działalności w zakresie 

zbierania odpadów zgodnie z art. 45.ust. 1, a ROD jest na podstawie art. 66 ust. 4 pkt. 

3 ustawy o odpadach zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadowej, a zatem odbiory 

będą realizowane bez KPO w BDO.  

c.  zapoznała się i akceptuje Regulamin Projektu „EKO DZIAŁKOWIEC”, 

d.  w trakcie trwania Projektu EKO DZIAŁKOWIEC oraz obowiązywania niniejszej 

Umowy, nie zawrze z innymi podmiotami innych umów lub porozumień dotyczących 

zbiórki baterii i/lub ZSEIE (zgodnie z § 2 i 3 Umowy), ani nie zleci innym podmiotom 

nieupoważnionym odbioru i transportu baterii zebranych w pojemnikach oraz odbioru 

i transportu ZSEIE. 

e. posiada rachunek bankowy o numerze 

…………………………………………………………………………….., na który 

uiszczone zostanie wynagrodzenie należne z tytułu realizacji nin. Umowy. 
 

§3 Przedmiot umowy 

 

1. W ramach niniejszej Umowy REMONDIS zobowiązuje się do odbioru i transportu oraz 

zagospodarowania  zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów w postaci zużytych baterii 

i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwanych dalej 

Odpadami, przekazanych przez ROD w ramach Projektu realizowanego pod nazwą EKO 

DZIAŁKOWIEC. Szczegółowy tryb oraz zakres obowiązków REMONDIS został wskazany 

w Regulaminie Projektu EKO DZIAŁKOWIEC, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. ROD zobowiązuje się do udziału w Projekcie EKO DZIAŁKOWIEC poprzez prowadzenie 

działań mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa oraz 

propagowania zachowań pro-środowiskowych, za co otrzyma wynagrodzenia na warunkach i 

w wysokości wskazanej w Regulaminie Projektu EKO DZIAŁKOWIEC. 

3. ROD decyduje się na uczestnictwo w projekcie w następującym zakresie: 

a. odbiór i zagospodarowanie baterii i akumulatorów przenośnych, z wyłączeniem 

niklowo-kadmowych, rtęciowych oraz litowo-jonowych (nie dotyczy sytuacji gdy 

stanową niewielki procent [<2%] przekazany w miksie baterii oraz gdy są częścią 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 



b. odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektryczny i elektronicznego z 

gospodarstw domowych (ZSEiE) w szczególności sprzętu AGD, RTV, IT i 

elektronarzędzi  z wyłączeniem świetlówek oraz tonerów. 
 

§4 Obowiązywanie Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

doręczone zostało wypowiedzenie. 

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy 

pisemnej. 
 

§5 Poufność informacji 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkiej wiedzy, dokumentów 

i informacji, które uzyskały lub uzyskają w związku z wzajemną współpracą. Dane te stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Strony nie mogą udostępniać informacji osobom trzecim ani 

wykorzystywać ich do innych celów. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje również 

pracowników Stron oraz inne podmioty i osoby działające na ich rzecz.  
 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1. W celu prawidłowej realizacji Projektu EKO DZIAŁKOWIEC, Strony wskazują następujące 

osoby upoważnione do kontaktu ws. realizacji niniejszej Umowy: 

a. Ze strony ROD: 

………….………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

funkcja*………………….…..…………………………………………  

e-mail:*…………………………………………………………………………………. 

tel. *………………………............................................................... 

b. ze strony REMONDIS: Maciej Gąkowski 
e-mail: maciej.gakowski@remondis.pl 

tel: 607 910 572 

2. Zmiana osoby upoważnionej do kontaktu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

3. Strony wskazują następujące adresy do korespondencji  
a. ROD: 

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

b. REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie. 

4. Wszelkie zmiany umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej. 

5. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Polskiego Związku Działkowców Okręgu Łódzkiego w Łodzi. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

W imieniu REMONDIS       W imieniu ROD 

mailto:maciej.gakowski@remondis.pl

