
podpisaną umowę w dwóch egz. wysłać na adres biura: 
ASEKOL PL,  
ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa 

UMOWA na odbiór zużytych baterii i akumulatorów 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

zawarta w dniu …………………………  
Pomiędzy:  
Enviropol PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy Mechaników 15, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS pod nr 0000428396, NIP 7010351242, REGON 146237186, Nr 
rejestrowy BDO: 000000770  
którą reprezentuje:  
Mirosław Baściuk – Prokurent  
zwaną w dalszej części Umowy „Zbierającym” a  
 
 
 
 
 
(pieczątka z adresem placówki oświatowej)  
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………. - Dyrektora  
……………………………… NIP placówki oświatowej  
zwaną w dalszej części Umowy „Placówką”  
Zbierający oraz Placówka dalej łącznie zwanymi: „Stronami”  
 
Strony niniejszej Umowy postanowiły, co następuje:  
1. Przedmiotem umowy jest rozwijanie systemu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów 
przenośnych poprzez utworzenie Miejsca Odbioru oraz rozwijanie systemu zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).  
2. Zbierający oświadcza, iż posiada wymagane prawem pozwolenia oraz możliwości 
techniczne i organizacyjne pozwalające na właściwe wykonanie umowy oraz zapewnia:  
a) nieodpłatne dostarczenie Placówce pojemników przeznaczonych wyłącznie do 
gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów przenośnych (dalej: „Pojemnik”);  
b) nieodpłatny, po uprzednim zgłoszeniu przez Placówkę, odbiór zebranych zużytych baterii i 
akumulatorów przenośnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  
c) zapewnienia przywilejów i korzyści wynikających z uczestnictwa w programach 
edukacyjnych realizowanym przez Zbierającego, zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego 

Konkursu „Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz””, który jest dostępny na stronie 
internetowej https://konkurs.enviropol.pl/ 
3. Placówka decyduje się na uczestnictwo w projekcie w zakresie zbiórki:  

 baterii i akumulatorów przenośnych,  

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zseie);  
4. Placówka oświadcza, że:  
- zapoznała się i akceptuje regulamin programu edukacyjnego „Elektrośmieci oddajesz – 
nagrody dostajesz!”,  
- w trakcie trwania niniejszej umowy, nie zawrze z innymi podmiotami innych umów lub 
porozumień dotyczących zbiórki baterii i/lub ZSEIE, ani nie zleci innym podmiotom 
nieupoważnionym odbioru i transportu baterii zebranych w pojemnikach oraz odbioru i 
transportu ZSEIE.  
5. Umowa niniejsza zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na czas 
nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec miesiąca przez każdą ze Stron poprzez złożenie na piśmie, oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy.  
Zbierający         Placówka  
Enviropol PL Sp. z o.o.                                                                                 Dyrektor Placówki 

 

 


