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U m o w a  o  z a p e w n i e n i e  s i e c i  z b i e r a n i a  p o j a z d ó w  
 
Zawarta w dniu __________________________ w ___________________________________________ pomiędzy: 

1. PTAKNOG S.C. Ptak Jerzy, Noga Dariusz z siedzibą w Nowym Sączu, kod pocztowy 33-300, miejscowość i ulica Nowy 
Sącz, ul. Tarnowska 140b, NIP: 7343537192, REGON: 363648659, BDO: 000010465 posiada aktualne pozwolenie w 
zakresie zbierania odpadów K41 z dnia 22.04.2015 r., reprezentowana przez Jerzego Ptak zwaną w dalszej części 
umowy „Stacją Demontażu” 

2. CAROX J. Oleksy, R. Szewczyk Sp. J. z siedzibą w Męcinie, kod pocztowy 34-654, miejscowość Męcina 98, NIP: 
7372096454, REGON: 120500570, BDO: 000007975, posiada aktualne pozwolenie w zakresie zbierania odpadów K50 
z dnia 10.07.2014 r., reprezentowana przez Józefa Oleksego i Ryszarda Szewczyka zwaną w dalszej części umowy 
„Stacją Demontażu” 

3. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „RUCHAŁA” MARIA RUCHAŁA z siedzibą w Tęgoborzy, kod 
pocztowy 33-312, miejscowość i ulica Tęgoborze, ul. ks. Władysława Sitki 1, NIP: 7341027802, REGON: 490630879, 
BDO: 000007992, posiada aktualne pozwolenie w zakresie zbierania odpadów K4 z dnia 30.10.2014 r., reprezentowana 
przez Marię Ruchała zwaną w dalszej części umowy „Stacją Demontażu” 

4. ŁOMZIK–FIRMA Marcin Łomzik z siedzibą w Tymbarku, kod pocztowy 34-650, miejscowość Tymbark 460, NIP: 
7371947022, REGON: 492910028, BDO: 000006970, posiada aktualne pozwolenie w zakresie zbierania odpadów K88 
z dnia 14.01.2016 r., reprezentowana przez Marcina Łomzika zwaną w dalszej części umowy „Stacją Demontażu” 

a 
________________________________________________________________________________________________________
z siedzibą w _______________________, kod pocztowy i miejscowość ______________________________________________, 
ulica ____________________________________, NIP _________________________, REGON _________________________, 
wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem __________________, reprezentowana 
przez _______________________________________ zwaną w dalszej części Umowy „Wprowadzającym Pojazdy”. 
 
„Wprowadzający Pojazdy” oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów zgodnie 
z definicją zawartą w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 
2015 r. poz. 140) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 933) – zwana w dalszej części Umowy „Ustawą”. 

 
§ 1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie sieci zbierania pojazdów w rozumieniu art. 11 i art. 11a „Ustawy”. 
 

§ 2 
1. W związku z tym, że „Wprowadzający pojazd” na podstawie art. 11 ust. 2 „Ustawy” 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 „Stacje Demontażu” 
wymienione w punktach 1 do 4 na stronie 1. niniejszej Umowy wyrażają zgodę na włączenie ich do sieci zbierania pojazdów 
„Wprowadzającego Pojazdy”. 
 

§ 3. Obowiązki „Stacji demontażu” 
1. „Stacja demontażu” zobowiązuje się do przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji objętych „Ustawą” zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
2. „Stacja demontażu” zobowiązuje się do wystawienia faktury za każdy kolejny rok kalendarzowy w którym obowiązuje Umowa, 
następujący po roku, w którym Umowa została zawarta w terminie do dnia 20 stycznia. 
3. Faktura o której mowa w pkt. 2, §3 zostanie dostarczona drogą elektroniczną na adres e-mail „Wprowadzającego Pojazdy”: 
____________________________________________________________________________________ lub w formie papierowej 
na adres „Wprowadzającego Pojazdy” w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie faktury drogą 
elektroniczną. 
 

§ 4. Obowiązki „Wprowadzającego Pojazdy” 
1. „Wprowadzający Pojazdy” uprawniony jest do zgłoszenia do właściwych rejestrów, że „Stacje Demontażu” wymienione 
w punktach 1 do 4 na stronie 1. niniejszej Umowy działają w ramach sieci zbierania pojazdów „Wprowadzającego Pojazdy”. 
2. „Wprowadzający Pojazdy” jest zobowiązany do wprowadzenia pojazdów na terytorium RP w trakcie trwania Umowy w ilości nie 
większej niż ________________________ sztuk rocznie. 
2a. W przypadku, gdy „Wprowadzający Pojazdy” będzie chciał wprowadzić pojazdy na terytorium RP, w ilości przekraczającej 
liczbę wskazaną w pkt. 2, „Stacja demontażu” może zwiększyć zakres Umowy za dodatkową opłatą w wysokości 
_____________________________________________ za dany rok kalendarzowy. 
3. „Wprowadzający Pojazdy” jest zobowiązany dokonać zapłaty w kwocie ____________________________________________ 
na rzecz „Stacji demontażu” z tytułu zawarcia niniejszej Umowy za dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy, która realizuje 
art. 11a ust. 1 i 2 Ustawy, czyli finansowanie przez „Wprowadzającego Pojazdy” kosztów gospodarowania odpadami 
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pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających 
wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu. 
4. Zapłata winna być dokonana gotówką lub na rachunek bankowy „Stacji demontażu” w banku BGŻ BNP Paribas nr 59 1600 
1462 1842 5781 8000 0001 w terminie 7 dni od momentu otrzymania faktury. 
5. „Wprowadzający Pojazdy” oświadcza, że wprowadza na terytorium RP nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku. 
6. „Wprowadzający Pojazdy” zobowiązany jest dostarczyć do „Stacji Demontażu” kopię sprawozdania o którym mowa w art. 15 
Ustawy wraz z potwierdzeniem złożenia tego sprawozdania właściwemu organowi w terminie do dnia 10 stycznia następującego 
po roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie. 
7. „Wprowadzający Pojazdy” wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt o których mowa w pkt. 2, 
§3 w formie elektronicznej na adres e-mail o którym mowa w pkt. 3, §3. W razie zmiany adresu e-mail o którym mowa w pkt. 3, §3 
„Wprowadzający Pojazdy” zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 
 

§ 5. Warunki przyjmowania pojazdów od Wprowadzającego Pojazdy przez Stację Demontażu 
1. Złomujący pojazd zobowiązany jest dostarczyć „Stacji demontażu” niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: 
a) dowód rejestracyjny lub inny dokument umożliwiający identyfikację pojazdu; 
b) dokument potwierdzający własność pojazdu; 
2. Złomujący pojazd zobowiązany jest dostarczyć do „Stacji Demontażu” pojazd kompletny. W razie stwierdzenia przez Stację, że 
dostarczony pojazd jest niekompletny „Stacja Demontażu” może odmówić przyjęcia pojazdu. 
 

§ 6. Czas trwania umowy 
1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 
2. Umowa obowiązuje od ___________________________________________. 
3. „Wprowadzający Pojazdy” może odstąpić od niniejszej Umowy na pisemny wniosek z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, przy czym kwota o której mowa w pkt. 3 § 4 nie podlega zwrotowi. 
4.  „Stacja Demontażu” zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy „Wprowadzający Pojazdy” 
nie zapłaci w terminie za fakturę wystawioną przez „Stacje Demontażu” do zapłaty. 
5. „Stacja Demontażu” może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminu jednego miesiąca, jeżeli „Wprowadzający Pojazdy” 
rażąco narusza postanowienia Umowy, a w szczególności nie podaje żądanych przez „Stację Demontażu” danych koniecznych do 
wykonania obowiązków wynikających z Umowy, pomimo wezwania go do przedstawienia danych, co skutkuje naliczeniem przez 
„Stację Demontażu” dodatkowej opłaty w wysokości wskazanej w § 4 pkt. 2a przedmiotowej Umowy. 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
1. „Stacja Demontażu” zastrzega sobie możliwość i prawo do weryfikacji postanowień Umowy, w szczególności weryfikacji ilości 
wprowadzonych pojazdów przez „Wprowadzającego Pojazdy”. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. W sprawach nieregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy kc. 
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy jest sąd miejsca siedziby „Stacji 

Demontażu”. 
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym po jednym egzemplarzu dla „Stacji 

Demontażu” i jeden egzemplarz dla „Wprowadzającego pojazdy”. 
 
„Stacje Demontażu”           „Wprowadzający pojazd” 
Stacja Demontażu (poz. 1 - PTAKNOG) 
 
 
 
 
Stacja Demontażu (poz. 2 - CAROX) 
 
 
 
 
Stacja Demontażu (poz. 3 - RUCHAŁA) 
 
 
 
 
Stacja Demontażu (poz. 4 - ŁOMZIK)

 


