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UMOWA  
O ZAPEWNIENIE SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW 

NR … 
 

 
zawarta w dniu …………………….  w ……………………………..pomiędzy: 

1. Zbigniewem Korkuć, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CZĘŚCI 
ZBIGNIEW KORKUĆ, ul. Olsztyńska 14D, 11-001 Dywity, NIP 7392421880 

2. Wojciechem Korkuć, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AUTO CZĘŚCI 
WOJCIECH KORKUĆ, Władysławowo 34A, 82-300 Elbląg, NIP 7392558886 

3. Edwardem Jasiak, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO-HANDLOWE IMPORT-EXPORT HURTDETAL JASIAK EDWARD, Mrongowiusza 40, 
11-200 Bartoszyce, NIP 7431004839 

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stacją, 
 
a 

………………………………………  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą* 
………………………………………………………………….  
 NIP/KRS*……………………………….. 
reprezentowanym przez ………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wprowadzającym. 

 
 
 

§ 1. 
1. Stacja oświadcza, że prowadzi stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

zlokalizowane w: 
a) Dywitach przy ul. Olsztyńskiej 14D; 
b) Władysławowie 34A, 82-300 Elbląg; 
c) Bartoszycach przy ul. BEMA 40B; 

2. Stacja oświadcza, że wszystkie stacje demontażu pojazdów określone w ust. 1 posiadają 
decyzje na prowadzenie działalności w zakresie stacji demontażu pojazdów wydane przez 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

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 2015 r. poz. 140 z późn. zm.) – 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, w przypadku 
Wprowadzającego nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku – Stacja zapewnia kompletną sieć 
zbierania pojazdów dla Wprowadzającego. 

2. Wprowadzający uprawniony jest do zgłoszenia do właściwych rejestrów, że stacje demontażu 
wymienione w § 1 niniejszej Umowy, działają w ramach sieci zbierania pojazdów 
Wprowadzającego.  

 
§ 3. 
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1. W ramach realizacji niniejszej umowy Stacja zobowiązuje się do przyjmowania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji objętych ustawą o recyklingu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Wprowadzający zobowiązuje się do finansowania kosztów gospodarowania odpadami 
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, uwzględniając 
liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd. 
Szczegółowe zasady finansowania przez Wprowadzającego określa Załącznik nr 1, stanowiący 
integralną część umowy.  

 
§ 4. 

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.  

 
§ 5. 

Strony ustanawiają następujących przedstawicieli uprawnionych do kontaktów związanych z 
realizacją niniejszej umowy: 

a) ze strony Stacji: Wojciech Korkuć, tel 600435685, e-mail korkucw@wp.pl 
b) ze strony Wprowadzającego: ……………………………………........ tel …………………….  

e-mail …………………….. 
 

§ 6. 
1. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. 
2. Wprowadzający oraz każda z podmiotów łącznie nazywanych Stacją ma możliwość 

rozwiązania niniejszej umowy na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem 2-
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 
§ 7. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Wprowadzającego i trzy dla Stacji.  

 
 
 
 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………… 

Stacja        Wprowadzający  
 

* niepotrzebne skreslić 


