
1 

 

 

UMOWA nr …./2019 

 

zawarta w Mławie, w dniu ………………….. (dalej jako „Umowa”) pomiędzy: 

 

NOVAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, przy ul. Grzebskiego 10, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000047567, NIP 569-000-16-97, 

 reprezentowaną przez :  

 

1.  

2.  

 

zwana w dalszej części niniejszej Umowy „Zleceniodawcą”, 

 

a 

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

reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………. 

 

zwany w dalszej części niniejszej Umowy „Zleceniobiorcą”, 

 

 

zwani w dalszej części niniejszej Umowy łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 

transportu odpadów o kodach wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, z miejsca wskazanego 

przez Zleceniodawcę, do miejsca przeznaczenia, w zamian za wynagrodzenie określone w dalszej 

części Umowy.  

2. Zleceniodawca jest zobowiązany wskazać Zleceniobiorcy miejsce przeznaczenia odpadów oraz 

posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady, zaś Zleceniobiorca wykonujący 
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usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia 

odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów wskazanemu przez Zleceniodawcę. 

3. Zleceniobiorca będzie transportował odpady środkami transportu wskazanymi w Załączniku nr 2 

do niniejszej Umowy.  

4. Strony ustalają, że prowadzony na warunkach określonych postanowieniami niniejszej Umowy 

odbiór odpadów będzie odbywać się z uwzględnieniem postanowień ustawy o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. tj. m.in. z uwzględnieniem obowiązków wystawienia przez Zleceniodawcę 

oraz potwierdzenia przez Zleceniobiorcę kart przekazania odpadów. 

 

§ 2 

1. Zleceniodawca oświadcza, że dysponuje odpadami, które zostaną udostępnione Zleceniobiorcy 

w celu ich przetransportowania w miejsce przeznaczenia.  

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia zezwolenia na wjazd pojazdów 

wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, na teren miejsca odbioru odpadów 

oraz miejsca przeznaczenia.    

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że:  

a) posiada numer  Rejestrowy BDO stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej umowy 

zezwalający na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach 

wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy;  

b) jest właścicielem, bądź posiada tytuł prawny do środków transportu wskazanych  

w Załączniku nr 2 do Umowy, umożliwiający wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,;  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:  

a) transportu odpadów, zgodnie z wymaganiami prawa, w szczególności w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, stan skupienia oraz 

zagrożenia, które mogą powodować odpady;  

b) niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistniałych lub nieprzewidzianych 

przeszkodach w realizacji zlecenia transportowego.  

3. Wykaz pojazdów upoważnionych do transportu odpadów w imieniu Zleceniobiorcy może ulec 

zmianie, o czym Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zleceniodawcę przed 

realizacją pierwszego transportu nowym pojazdem i uzyskać odrębną wyrażona na piśmie zgodę 

Zleceniodawcy. Strony potwierdzają, że  zmiana załącznika nr 2 nie wymaga formalnego 

dokonania zmiany Umowy. 
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4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania ilości pojazdów wskazanych w Załączniku nr 2 

Umowy. W przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu, będzie on zobowiązany do wykonania 

usługi pojazdem o zbliżonych właściwościach i parametrach.  

5. Załadunek odpadów odbywał się będzie przy pomocy koparko-ładowarki zapewnionej przez 

Zleceniodawcę. 

6. Odbiór odpadów będzie następował w terminie 48 h liczonych od godziny zgłoszenia 

telefonicznego lub e-mailowego przez Zleceniodawcę pod adresem: ………………………………………….. 

§ 4 

1. Ważenie odpadów odbywać się będzie w miejscu przeznaczenia, przy użyciu atestowanej    wagi 

wskazanej przez Zleceniodawcę.  

2. Wynagrodzenie za transport odpadów będzie obliczane wg poniższej kalkulacji 

 

Stawka Cena paliwa 

PLN/km PLN/m3 

przejechany wg ORLEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Cena paliwa w PLN/m3 wg ORLEN podana w tabeli w ust. 2 jako zakres stanowi wyznacznik 

stawki za kilometr przejechany. Do wyznaczenia ceny paliwa w okresie rozliczeniowym należy 

obliczyć średnią arytmetyczną z cen podanych na stronie internetowej ORLEN dla dni 

zawartych w okresie rozliczeniowym dla oleju napędowego Ekodiesel podanych w archiwum 

na bieżący rok. 

4. Okresy rozliczeniowe za transport, w których obowiązują stawki za kilometr przejechany  

 to dwa okresy w miesiącu : od 1 (pierwszego) do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca 

oraz od 16 (szesnastego) do ostatniego dnia miesiąca. 

5. Obowiązujące stawki kilometrowe dla dwóch okresów rozliczeniowych w miesiącu określane 

są na koniec każdego z okresów poprzez określenie przedziału cenowego w jakim znajduje się 

średnia arytmetyczna cen paliwa w danym okresie rozliczeniowym. 
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6. Faktury za usługi transportowe wystawiane są za każdy okres rozliczeniowy (dwa w miesiącu) 

po prawidłowym określeniu stawki za kilometr przejechany . Zleceniobiorca każdorazowo 

przed wystawieniem faktury zobowiązany jest do pisemnego poinformowania (e-mail, list) 

przedstawiciela firmy NOVAGO o przyjętej stawce na okres rozliczeniowy. 

7. Do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8. Uiszczone wynagrodzenie zgodnie z ust. 2 wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy 

wobec Zleceniodawcy w związku z realizacją Umowy. 

 

§ 5 

1. Faktury będą wystawiane przez Zleceniobiorcę na podstawie załącznika nr 3 – wykaz  

transportów i ilości przejechanych kilometrów, zaakceptowanego uprzednio przez 

Zleceniodawcę . 

2. Faktury wraz z załącznikiem nr 3 do Umowy  będą składane w siedzibie Zleceniodawcy  

lub w innym miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 

3. W przypadku braku załącznika nr 3 Zleceniodawca odmawia przyjęcia Faktury VAT od 

Zleceniobiorcy. Zleceniodawca może odmówić przyjęcia faktury także w wypadku zastrzeżeń co 

do rzetelności wypełnionego załącznika nr 3. 

4. Faktury będą płatne na konto Zleceniobiorcy, wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zleceniodawcy wraz z prawidłowo 

wypełnionym załącznikiem nr 3 do Umowy, przy czym płatność wynagrodzenia ustalonego 

zgodnie z § 4 powyżej będzie dokonywana nie wcześniej niż po wykonaniu zleconego  transportu 

odpadów i dokonaniu odbioru transportowanych towarów w miejscu przeznaczenia.  

5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę zlecenia dyspozycji przelewu przez Zleceniodawcę.    

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że znane mu są przepisy i zasady bhp dotyczące załadunku  

i rozładunku obsługiwanego pojazdu i zobowiązuje się do ich przestrzegania obowiązujących na 

terenie zakładu Zleceniodawcy przepisów porządkowych i bhp i ochrony środowiska. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie 

robót, bezpieczeństwo ruchu, szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaną 

Umową oraz szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usług wynikających  

z Umowy. 
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3. Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu zasady ruchu drogowego, które stanowią załącznik nr 

4 niniejszej Umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniodawcą  

w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. W przypadku uchybień ze strony Zleceniobiorcy w zakresie przestrzegania przepisów bhp, 

ochrony środowiska  lub zasad ruchu drogowego, Zleceniodawca jest uprawniony do 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 7 

Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących 

przedmiotu Umowy uzyskanych od drugiej Strony. 

 

§ 8 

Zleceniobiorcy nie może dokonywać cesji praw i obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.  

 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia ……………………………  na czas nieokreślony.  

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie Strony  

o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

a)  uchylenia decyzji Zleceniobiorcy, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a Umowy, bądź  

w przypadku upływu czasu, na który decyzja ta została wydana i jednocześnie nie została 

wydana nowa decyzja zezwalająca na transport odpadów wskazanych w Załączniku nr 1;  

b) zaprzestania odbioru odpadów wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy z przyczyn 

zależnych od Zleceniobiorcy; 

c) nienależytego wykonywania obowiązków wskazanych w § 3 Umowy;    

d) naruszenie zasady Regulaminu ruchu stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy; 

e) nie uzgodnienia nowych warunków wynagrodzenia zgodnie z par 4 ust. 3; 

f) gdy w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Zleceniobiorcy lub jego znacznej części uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań na 

uzgodnionym poziomie. 
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§ 10 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań spowodowane działaniem siły wyższej będącej nagłym zdarzeniem, którego nie 

można było przewidzieć, a które powstały poza wpływem obu Stron Umowy i których 

następstwom nie można było zapobiec i przeciwdziałać pomimo zachowania należytej 

staranności. Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są w szczególności: klęski żywiołowe, 

ekstremalne warunki pogodowe, przerwy w komunikacji, przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, stan wojny lub akty przemocy („Siła Wyzsza”). 

2.  Strony są zwolnione z odpowiedzialności pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony 

w terminie 3 (trzech) dni roboczych od wystąpienia działania Siły Wyższej, o niemożliwości 

wywiązania się z warunków Umowy oraz pod warunkiem podjęcia wszelkich możliwych 

kroków zapobiegających skutkom działania Siły Wyższej. 

3. Strona, która powołuje się na wystąpienie okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, obowiązana jest okoliczność tę wykazać przy pomocy wszelkich wiarygodnych  

i nie budzących wątpliwości dowodów. 

§  11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy pod rygorem ich nieważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy wyznaczono Pana ……………..  tel. kontaktowy …………….. 

Ze strony Zleceniodawcy do spraw formalnych wyznaczono ……………………… e – mail 

……………………………………….. tel. kontaktowy ………………………… W sprawach nie uregulowanych 

niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o odpadach (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 21) oraz inne obowiązujące akty prawne. 

3. Do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy właściwym będzie sąd dla 

siedziby Zleceniodawcy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa reguluje w pełni stosunki pomiędzy Stronami w 

zakresie przedmiotu zawartej Umowy i oświadczają, że wszelkie oświadczenia, umowy, listy i 

inne pisma oraz deklaracje odnoszące się do przedmiotu Umowy, które były zawarte lub 

wymieniane pomiędzy Stronami przed datą zawarcia Umowy, tracą moc z chwilą zawarcia 

Umowy. 

 

5. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność 

któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym również postanowienia zawartego w 

Załącznikach, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku 

uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia 
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nieważnych postanowień postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy. 

6. Integralną część Umowy stanowić będą następujące Załączniki: 

a. Załącznik nr 1 - Wykaz kodów odpadów przeznaczonych do transportu. 

b. Załącznik nr 2 - Wykaz pojazdów upoważnionych do transportu odpadów.  

c. Załącznik nr 3 – Wykaz  transportów i ilości przejechanych kilometrów.  

d. Załącznik nr 4 -  Regulamin ruchu. 

e. Załącznik nr 5- Decyzja zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu   odpadów. 

 

2. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

_____________________ 

Zleceniodawca 

_____________________ 

Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
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Wykaz kodów odpadów przeznaczonych do transportu,  

 

Lp. KOD RODZAJ ODPADU 

1   
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Załącznik nr 2 

Wykaz pojazdów posiadanych przez Zleceniobiorcę, 

przeznaczonych do transportu odpadów 

 

L. p. Pojazd Nr rejestracyjny ciągnika Nr rejestracyjny naczepy 

1    

2    

3    

4    
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Załącznik nr. 3 

Wykaz  transportów i ilości przejechanych kilometrów 

      

   

 
           (stawka netto za 1 km - ………..…)    

 
L.p. 

Data 
transportu 

( rok-mc-dd) 

Nr 
rejestracyjny 

pojazdu 
Przebieg trasy Nr faktury 

Specyfikacja 
transportu  

[P/W]* 

 
Ilości 

przejechanych 
km 

 
1        

 
2           

 
3           

 
4   

 
      

 
5           

 
6           

 
7           

 
8           

 
9           

 
10           

 
11           

 
12           

 
13           

 
14           

 
15           

*Przywóz- odpady które zostały przywiezione do zakładu NOVAGO 

*Wywóz- odpady które zostały zabrane z zakładu NOVAGO 
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Załącznik nr 4  

Regulamin ruchu 

 

Regulamin ruchu 

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 237 § 1 kodeksu pracy i rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  

dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2003 r., nr 169, 

poz. 1650 ze zm.) oraz ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 1137), poprzez wjazd na teren Zakładów NOVAGO Sp. z o.o., użytkownik zawiera z Zakładem 

NOVAGO Sp. z o.o., zwanego w dalszej części Zakładem, umowę na przebywanie pojazdem 

mechanicznym oraz ruch pieszy na terenie Zakładu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym 

Regulaminie ruchu pieszego i  pojazdów na terenie Zakładu, zwanym w dalszej części Regulaminem. 

 

§ 2 

Zakład czynny jest całodobowo od poniedziałku od godziny 6:00 do godziny 14:00 w sobotę. W tym 

okresie możliwy jest wjazd na jego teren w celu rozładunku lub załadunku odpadów. W soboty 

możliwy jest jedynie rozładunek odpadów w godzinach 6:00 -14:00. W niedziele i święta Zakład jest 

nieczynny. 

 

§ 3 

Teren Zakładu strzeżony jest przez agencję ochrony, której pracownicy mają prawo wezwania Policji, 

w przypadku podejrzenia co do nietrzeźwości pracowników kierujących pojazdami na terenie 

Zakładu, a także kontroli wszystkich pojazdów w przypadku podejrzenia o kradzież mienia Spółki 

NOVAGO. 

 

§ 4 

Zwolnione z przestrzegania niniejszego Regulaminu są: karetki pogotowia, samochody straży 

pożarnej, radiowozy policyjne, Żandarmerii i Straży Miejskiej oraz pojazdy służbowe Urzędników 

Państwowych. 

 

§ 5 

Na terenie Zakładu obowiązuje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami). 

 

§ 6 

Wjazd na teren Zakładu, a także wyjazd z terenu Zakładu pojazdów samochodowych odbywa się 

przez bramę główną wjazdową. 

§ 7 

Kierowca oraz ewentualne osoby trzecie znajdujące się w pojeździe dostarczającym odpady do 

Zakładu, zobowiązane są przekraczając teren Zakładu posiadać na sobie kamizelkę odblaskową lub 

odzież ostrzegawczą, a także w przypadku opuszczenia pojazdu do posiadania ubranego obuwia 

roboczego z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. 
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§ 8 

W uzasadnionych przypadkach wzmożonej liczby pojazdów dostarczających odpady do Zakładu, ich  

kierowcy mają obowiązek dostosować się do poleceń osoby kierującej ruchem ubranej w kamizelkę 

odblaskową z napisem „KIEROWANIE RUCHEM” oraz posiadającej tarczę do kierowania ruchem. 

Upoważnienie dla pracownika do kierowania ruchem stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 9 

Wjazd pojazdu na wagę samochodową możliwy jest wyłącznie, gdy włączona jest sygnalizacja 

świetlna w kolorze zielonym lub na ręczny sygnał pracownika wagowego obsługującego wagę 

samochodową. W przypadku załączenia się sygnalizacji w kolorze czerwonym lub na wyraźny ręczny 

sygnał pracownika wagowego obowiązuje zakaz wjazdu na wagę samochodową. 

 

§ 10 

Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz: 

 palenia, poza miejscami do tego wyznaczonymi, a także całkowity zakaz używania otwartego 

ognia,   

 magazynowania paliw i substancji łatwopalnych poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

 nieuzasadnionego pozostawienia pojazdu z pracującym silnikiem, 

 poruszania się pojazdów, a szczególnie parkowania pojazdów z nieszczelnym wlewem  

i zbiornikiem paliw, 

 prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, 

 naprawiania, mycia, wymiany wody chłodzącej, paliwa, oleju lub innych płynów pojazdów na 

wadze samochodowej, miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych, w tym pożarowych, 

 pozostawienia pojazdu bez nadzoru na drodze pożarowej, chodniku lub wadze 

samochodowej. 

 

 

§ 11 

Pojazdy należące do Spółki NOVAGO, z pominięciem pojazdów służbowych osobowych Spółki, mają 

obowiązek posiadać włączoną lampę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, zlokalizowaną przy 

dachu danego pojazdu podczas pracy i poruszania się po terenie Zakładu, a także sprawną 

sygnalizację dźwiękową podczas cofania. 

 

§ 12 

Obowiązkowym wyposażeniem pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu jest posiadanie 

zamontowanych czołowych lusterek martwej strefy. Pojazdy nie wyposażone w wyżej wymienione 

lusterka nie będą miały prawa wjazdu na teren Zakładu NOVAGO. 

 

§ 13 

Każda osoba poruszająca się po terenie Zakładu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone 

Zakładowi NOVAGO Sp. z o.o. oraz osobom trzecim, w tym za zanieczyszczenie terenu Zakładu. 

Jednocześnie kierowca pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kierownika 

Zakładu lub pracownika pełniącego obowiązki brygadzisty o zanieczyszczeniu, nie później niż przed 

opuszczeniem terenu Zakładu. 
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§ 14 

Pojazdy dostarczające odpady, mają obowiązek niezwłocznego przejazdu w wyznaczone miejsce 

rozładunku odpadów, zgodnie z poleceniami pracowników Zakładu, a po ich wyładunku,  

są zobowiązane niezwłocznie opuścić teren Zakładu. 

 

§ 15 

NOVAGO Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych użytkowników bądź osób 

trzecich na terenie Zakładu. 

§ 16 

Po terenie Zakładu należy poruszać się pojazdem zgodnie z poziomym i pionowym oznakowaniem 

kierunku ruchu pojazdów jeżeli takie istnieją. 

 

§ 17 

Pracownicy zatrudnieni w NOVAGO Sp. z o.o. oraz każda osoba znajdująca się na terenie Zakładu, ma 

obowiązek ze szczególną uwagą i ostrożnością poruszać się pieszo, zabezpieczona w odzież 

ostrzegawczą lub kamizelkę oraz obuwie z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. 

 

 

§ 18 

Na terenie Zakładu obowiązuje nakaz lewostronnego poruszania się pieszo dla osób 

przemieszczających się po drogach wewnętrznych. 

 

§ 19 

Kierowca pojazdu bądź osoby mu towarzyszące, które nie dostosują się do postanowień zawartych  

w niniejszym Regulaminie otrzymają pisemny, 30 dniowy zakaz wstępu na teren Zakładu NOVAGO  

Sp. z o.o. włączając dzień, w którym nie przestrzegali postanowień Regulaminu. Jednocześnie po 

stwierdzeniu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie osoba ta zostanie niezwłocznie 

wezwana do opuszczenia terenu Zakładu.  

 

§ 20 

Kierowca pojazdu przebywający na terenie Zakładu, bądź osoby mu towarzyszące, które nie 

dostosują się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie lub nie dostosują się do 

obowiązujących zasad mają obowiązek podania swoich danych tj. imienia, nazwiska, nr PESEL oraz 

serii i numeru dowodu osobistego w celu spisania notatki o zaistniałej nieprawidłowości Zarządowi 

Spółki, bądź wyznaczonym pracownikom lub służbom BHP, okazującym się pisemnym 

upoważnieniem, tj.: Specjaliście ds. BHP, Kierownikowi Zakładu, pracownikom pełniącym obowiązki 

brygadzistów oraz pracownikom wagowym, w celu nałożenia oraz weryfikacji stosownych sankcji. 

 

 

 

§ 21 

Firma dostarczająca odpady - dostawca do Zakładów NOVAGO Sp. z o.o. lub firma pośrednicząca  

w przekazaniu odpadów – transportowa dostarczająca odpady do Zakładu, której pracownicy kierują 

pojazdami, bądź biorą udział w rozładunku lub załadunku odpadów lub w jakikolwiek sposób 

przybywają do Zakładów NOVAGO są zobowiązane do zapoznania swoich pracowników z treścią 
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niniejszego Regulaminu oraz podpisania i przesłania oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do 

Regulaminu.  

 

 

§ 22 

Narzędziem pomocniczym w celu weryfikacji ewentualnego przekroczenia zasad obowiązujących na 

terenie Zakładu może być monitoring wewnątrzzakładowy. 

 

§ 23 

Warunki odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu ustala się w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 24 

Regulamin opracowano dnia 14.12.2015 r. i obowiązuje od dnia 01.01. 2016 r. 
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Załącznik nr 5 

                                                                                                                                           Decyzja zezwalająca na 

prowadzenie działalności  

w zakresie transportu odpadów/Zawiadomienie  o nadaniu numeru BDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


