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UMOWA  

O PRZEJĘCIE OBOWIĄZKU ODZYSKU I RECYKLINGU  

 

ODPADÓW POUŻYTKOWYCH POWSTAŁYCH Z OPON 

 

 

pomiędzy: 

 

 

…………………….. 

 

 

a 

 

Recykl Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna 
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NINIEJSZA UMOWA została zawarta w Śremie  w dniu 04.01.2021 roku pomiędzy: 

…………………………… z siedzibą w ………………………….., NIP ………………., REGON 

……………………, BDO……………., zwanym w dalszej treści „Przedsiębiorcą", lub „Stroną” 

reprezentowaną przez ……………………– Właściciela  

a 

Recykl Organizacja Odzysku S.A z siedzibą w Śremie przy ul. Letniej 3, 63-100 Śrem zarejestrowaną 

w Sadzie Rejonowym w Poznaniu ,XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod nr KRS 0000220050, NIP 7772791258, REGON 634609612, BDO 000000461  

kapitał zakładowy 6 960 000,00 PLN opłacony w całości, zwaną w dalszej treści „Organizacją" lub 

„Stroną”  reprezentowaną przez : 

Macieja Jasiewicz - Prezesa Zarządu 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

A. Recykl Organizacja Odzysku S.A. jest organizacją odzysku  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców  

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 90, poz. 607, z późniejszymi zmianami); 

B. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z powyższą ustawą, do zapewnienia 

odzysku/recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z opon; 

C. Organizacja zamierza przejąć od Przedsiębiorcy a Przedsiębiorca zamierza przekazać 

Organizacji obowiązki wynikające z przepisów powyższej ustawy; 

WOBEC POWYŻSZEGO STRONY postanawiają, co następuje: 

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

1.1 O ile Umowa nie stanowi inaczej, następujące określenia użyte w Umowie wielką literą mają 

znaczenie nadane im poniżej: 

Opony Odpady poużytkowe powstałe z opon (kod odpadu 160103 zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)  

z późniejszymi zmianami: 

(i) pneumatycznych z gumy, nowych, w rodzaju stosowanych  

w samochodach osobowych (symbol PKWiU 22.11.11.0), 

(ii) pneumatycznych z gumy, nowych w rodzaju stosowanych  

w motocyklach i rowerach (symbol PKWiU 22.11.12.0), 

(iii) pneumatycznych z gumy, nowych w rodzaju stosowanych  

w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach 

(symbol PKWiU 22.11.13.0);  

(iv) pneumatycznych bieżnikowanych z gumy (symbol PKWiU 

22.11.20.0) 

(v) pneumatycznych z gumy, nowych, w rodzaju stosowanych  

w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe 

opony pneumatyczne z gumy (symbol PKWiU 22.11.14.0)  

(vi) pneumatycznych, używanych (symbol PKWiU 38.11.53.0) 

Organizacja Recykl Organizacja Odzysku S.A. 

 

Okres Rozliczeniowy 
Dostosowany indywidualnie do Przedsiębiorcy: miesięczny, 

kwartalny, półroczny lub roczny okres rozliczeniowy. Zmiana Okresu 

Rozliczeniowego nie wymaga dla swej ważności zmian Umowy  

w formie pisemnej. 
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Poziom 

Odzysku/Recyklingu 

Stosunek masy Opon poddanych odzyskowi/recyklingowi w związku  

z wykonywaniem obowiązków wynikających z Umowy do masy Opon 

wprowadzonych na rynek przez Przedsiębiorcę w poprzednim roku 

kalendarzowym a w przypadku Przedsiębiorcy rozpoczynającego 

działalność, w danym roku kalendarzowym, obliczony, jako wartość 

procentowa; 

Przedsiębiorca 
………………………………….  

Zestawienie Informacja o tonażu Opon wprowadzonym przez Przedsiębiorcę na 

rynek w poprzednim roku kalendarzowym a w przypadku 

Przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność, w danym roku 

kalendarzowym, sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy; 

Strony indywidualnie lub łącznie: Organizacja lub Przedsiębiorca; 

Umowa niniejsza Umowa; 

Ustawa Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców  

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późniejszymi 

zmianami); 

Wymagany Poziom  

Odzysku i Recyklingu 

Poziom Odzysku i Recyklingu określony w Załączniku nr 2 do 

Ustawy.  

2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Na podstawie niniejszej Umowy Organizacja przejmuje od Przedsiębiorcy obowiązek 

zapewnienia odzysku/recyklingu Opon zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, wykonuje na zlecenie 

Przedsiębiorcy i w jego imieniu wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z obowiązkiem 

zapewnienia odzysku/recyklingu Opon przez Przedsiębiorcę oraz wypełnia w imieniu 

Przedsiębiorcy obowiązki administracyjno-prawne określone w Ustawie, w tym, składa 

sprawozdania roczne, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Ustawy. Przedsiębiorca 

niniejszym udziela Organizacji pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu i na rzecz 

Przedsiębiorcy czynności określonych w pkt. 2.1 Umowy.  

2.2 Niniejszym, ze skutkiem od dnia 01.01.2021 r. Organizacja, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, 

przejmuje od Przedsiębiorcy a Przedsiębiorca przenosi na Organizację obowiązki obciążające 

Przedsiębiorcę w zakresie zapewnienia odzysku Opon wynikające z Ustawy. 

3. ODZYSK I RECYKLING OPON 

3.1 Organizacja zapewni, że w ramach odzysku i recyklingu Opon, poddane zostaną one procesowi 

technologicznemu stanowiącemu odpowiednio odzysk lub recykling odpadów w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21) z późniejszymi 

zmianami. 

4. WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORCY 

4.1 Organizacja będzie wykonywała dla Przedsiębiorcy odzysk/recykling Opon zgodnie z ustalonym 

Okresem Rozliczeniowym na podstawie odpowiedniej części masy Opon, jaka została 

wprowadzona na rynek krajowy w poprzednim roku kalendarzowym  

4.2 Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w danym roku kalendarzowym, przekaże Organizacji 

Zestawienie (załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy) za okres od 1 stycznia do dnia zawarcia 

Umowy, w dacie podpisania Umowy. Zestawienie jest równocześnie zleceniem wykonania 

odzysku Opon przez Organizację.  

4.3 Przedsiębiorca nie później niż do 5 stycznia każdego roku kalendarzowego, przekaże Organizacji 

Zestawienie za rok poprzedni. Dane zawarte w tym dokumencie będą stanowiły dla organizacji 

podstawę do wykonania odzysku/recyklingu w kolejnych latach oraz przygotowywania rocznych 

sprawozdań składanych do urzędu marszałkowskiego.  

4.4 Z zastrzeżeniem punktów 4.2 i 4.5, Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania 

Organizacji Zestawienia w formie elektronicznej (e-mail) i potwierdzić w formie drukowanej 

listem poleconym. 
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4.5 Przedsiębiorca zawierający Umowę z Organizacją, który posiada pełne dane o masie Opon 

wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, przekaże Organizacji Zestawienie 

(załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy) w dacie podpisania Umowy. 

4.6  W przypadku nie przekazania Organizacji przez Przedsiębiorcę Zestawienia, Organizacja nie 

odpowiada za realizację obowiązku odzysku w tym recyklingu masy odpadów poużytkowych 

powstałych z opon, co do których nie przekazał Organizacji informacji. W takim przypadku 

Przedsiębiorca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu 

do opon, jakie wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym bez poinformowania 

Organizacji. 

5. WYNAGRODZENIE 

5.1 Z tytułu wykonania Umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizacji 

wynagrodzenia w wysokości: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100 ) netto za każdą 

tonę wykonanego odzysku/recyklingu opon oraz 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 

netto za opłatę administracyjną. 

5.2 Do kwoty wynagrodzenia określonej w punkcie 5.1 zostanie doliczony podatek VAT  

w obowiązującej stawce. 

5.3 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.1 Umowy, płatne jest w formie wynagrodzenia 

zgodnego z obowiązującym Okresem Rozliczeniowym. 

5.4 Tonaż produktów podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu w danym Okresie 

Rozliczeniowym Strony ustalają, na podstawie zweryfikowanego planu tonażu wprowadzonego 

na rynek  określonego w Załączniku Nr 2 do Umowy. W przypadku Przedsiębiorcy 

rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym, będą to wielkości wynikające z 

Załącznika Nr 1 przekazanego Organizacji w dacie podpisania Umowy. 

5.5 Wynagrodzenie za każdy Okres Rozliczeniowy płatne jest przez Przedsiębiorcę w terminie 30 

(słownie: trzydzieści) dni od daty wystawienia faktury VAT. W myśl obowiązujących przepisów 

prawa Organizacja za usługę wykonaną w danym Okresie Rozliczeniowym wystawi fakturę VAT 

w ostatnim dniu roboczym tego okresu. 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA STRON 

6.1 Odpowiedzialność i zobowiązania Organizacji 

6.1.1 Po dniu przejęcia od Przedsiębiorcy obowiązku zapewnienia odzysku Opon zgodnie z art. 4 ust. 2 

Ustawy Organizacja jest odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków związanych  

z zapewnieniem Wymaganego Poziomu Odzysku/Recyklingu a wynikających z Ustawy lub 

aktów wykonawczych do Ustawy a w szczególności do: 

(i) składania sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 10 i art. 15 Ustawy,  

(ii) prowadzenia dodatkowej ewidencji w sposób umożliwiający ustalenie uzyskanych 

poziomów odzysku/recyklingu Opon,  

(iii) przechowywania dodatkowej ewidencji przez okres, co najmniej 5 (słownie: pięciu) lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, którego taka ewidencja dotyczy,  

(iv) prawidłowego wyliczenia wysokości należnej opłaty produktowej, 

(v) terminowego uiszczenia należnej opłaty produktowej na rachunek właściwego urzędu 

marszałkowskiego, 

7. POUFNOŚĆ 

7.1 Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania w poufności treści Umowy oraz informacji 

uzyskanych w trakcie negocjacji Umowy, jej wykonywania a także po wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu Umowy. 

8. ROZWIĄZANIE UMOWY 

8.1 Umowa została zawarta na czas określony do 31.12.2021 r. 
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8.2 Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem złożonym drugiej Stronie 

najpóźniej do dnia 30 września ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wypowiedzenie dla 

swej ważności wymaga formy pisemnej. 

8.3 Organizacja może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Przedsiębiorca 

pozostaje w zwłoce w zapłacie części lub całości Wynagrodzenia przekraczającej 60 dni. 

8.4 Przedsiębiorca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 

przez Organizację istotnych postanowień Umowy.  

8.5 Niniejsza umowa jest jedynym dokumentem potwierdzającym przejęcie obowiązku odzysku i 

recyklingu w danym roku. Wszystkie zawarte wcześniej umowy na czas nieokreślony tracą 

ważność z dniem podpisania niniejszej Umowy. 

9. SPORY 

9.1 Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku  

z wykonywaniem Umowy. 

9.2 W przypadku gdyby sporu nie dało się rozstrzygnąć polubownie w terminie 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od jego powstania, Strony oddają wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć  

z wykonywania Umowy pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych.   

10. INNE POSTANOWIENIA 

10.1 Zmiany Umowy 

Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

10.2 Egzemplarze 

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach, 

po jednym egzemplarzu Umowy dla każdej ze Stron. 

PODPISY STRON: 

Za i w imieniu - …………………………………….. 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                     

Za i w imieniu Recykl Organizacja Odzysku  S.A. 

 

 

      

Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu 
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Załącznik 1 

 

Zestawienie 

 

Do Recykl Organizacja Odzysku  Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, ul. Letnia 3 

Zestawienie przedkładane na podstawie pkt. 4 umowy o przejęcie obowiązku odzysku/recyklingu odpadów 

poużytkowych powstałych z opon 

 

 

Tonaż wprowadzony na rynek w roku 2020 

 

Poz. Rodzaj produktu Symbol PKWiU 

produktu 

Masa wprowadzona na 

rynek krajowy    

  (kg) 

1 
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych  

w samochodach osobowych 
22.11.11.0  

2 
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych  

w motocyklach i rowerach 
22.11.12.0  

3 
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych  

w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach 
22.11.13.0  

4 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy 22.11.20.0  

5 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych  

w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony  

pneumatyczne z gumy 

22.11.14.0  

6 Opony pneumatyczne, używane 38.11.53.0  

 

 

 

 

…………………………..       ………......………… 

(imię, nazwisko i telefon        (miejscowość i data) 

osoby, która sporządziła informację) 

 

 

……….........……….......... 

(podpis i pieczęć firmowa) 
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Załącznik 2 

 

Zestawienie 

 

Do Recykl Organizacja Odzysku  Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, ul. Letnia 3 

Zestawienie przedkładane na podstawie pkt. 5 umowy o przejęcie obowiązku odzysku/recyklingu odpadów 

poużytkowych powstałych z opon. 

 

Zweryfikowany plan tonażu wprowadzonego na rynek w roku 2021 

 

 

Poz. 

 

 

Rodzaj produktu 

 

Symbol 

PKWiU 

produktu 

Masa wprowadzona na rynek krajowy  

  (kg) 

I  

kwartał 

II 

kwartał 

III  

kwartał 

IV  

kwartał 

           

         Razem  

1 
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju 

stosowanych w samochodach osobowych 
22.11.11.0      

2 
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju 

stosowanych w motocyklach i rowerach 
22.11.12.0      

3 
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju 

stosowanych w autobusach, samochodach 

ciężarowych i samolotach 

22.11.13.0      

4 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy 22.11.20.0      

5 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju 

stosowanych w urządzeniach i maszynach 

rolniczych, pozostałe nowe opony 

pneumatyczne z gumy 

22.11.14.0      

6 Opony pneumatyczne, używane 38.11.53.0      

 

 


