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ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. 

ul. Bielawska 6,  58-250 Pieszyce  

e-mail: biuro@ecopieszyce 

TEL 74/ 8365350  

FAX  74/ 8365600  

Pieszyce ……………………….  

 

UMOWA  

na dostarczanie odpadów do zagospodarowania  

nr ....................... 

 

zawarta w dniu .............................................. w Pieszycach pomiędzy:  

……………………………...................................................................................................,       

ul……….…………...…..….., ……………..………..…….., NIP: .…...-.…...-….…-…….,   

REGON: ………………………….,  Nr rejestrowy BDO ………………………………... , 

zarejestrowanym/ą w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ………………., pod 

numerem KRS:….…………………………, Nr wpisu do CEIDG 

………………………………………....reprezentowaną przez :  

1. ……………………….….. - ……..………………………………… 

2. …………………………… - ……………….………………………  

Zwanym/ą dalej „Dostawcą”,  

a   

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z 

o.o. ul. Bielawska 6,  58-250 Pieszyce  

NIP 882 21 25 565    REGON 365992680    KRS 0000645104    BDO 000036630  

Reprezentowaną przez : 

1. Tadeusz Drozdowskiego - Prezesa 

Zwanym dalej „Odbiorcą”   
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§1  

Definicje  

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:  

1) ECO Bielawa– należy przez to rozumieć właścicielem Zakład Gospodarki Odpadami 

ECO w Bielawie prowadzony przez Odbiorcę;  

2) Odpady – należy przez to rozumieć każdy rodzaj odpadów ustalony w oparciu o 
Rozporządzenie ,katalog odpadów, zgodnie z  art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku o Odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 ze zmianami );  

3) Ustawa o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
Odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 ze zmianami).  

4) RIPOK – należy przez to rozumieć Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych.   

§ 2  

Oświadczenia  Stron   

1. Dostawca oraz Odbiorca oświadczają, że:  

1) prowadzą działalność w zakresie gospodarowania  odpadami i posiadają wymagane 
prawem uprawnienia w formie decyzji administracyjnych. Kopie uprawnień 
stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,  

2) odbiór Odpadów będzie odbywał się na terenie ECO Bielawa, położonym w  

Bielawie przy ulicy Ceglanej 10.  

2. Odbiorca oświadcza, że:  

1) posiada wymagane prawem decyzje dla eksploatacji ECO Bielawa, którego jest 
właścicielem,  

2) zagospodarowanie Odpadów w RIPOK ECO Bielawa odbywać się będzie w 
granicach określonych przepisami prawa.  

3. Dostawca oświadcza, że Odpady  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy  nie  
zawierają  odpadów  ani  też  nie  są  odpadami  wymienionymi  w  załączniku 3  Ustawy  
o  odpadach  (odpady  niebezpieczne).  

  

§ 3  

Przedmiot  umowy   

1. Na zasadach określonych niniejszą umową Dostawca zobowiązuje się 
przekazywać, Odbiorca  zobowiązuje się przyjmować do zagospodarowania 
(unieszkodliwiania, odzysku lub recyklingu) w ECO Bielawa dostarczane przez 
Dostawcę  

§ 4  

Obowiązki i odpowiedzialność Dostawcy  

1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbiór Odpadów do momentu ich rozładunku 
w ECO Bielawa, z zastrzeżeniem wypadku  wskazanego w ust.11, gdy Dostawca ponosi 
nieograniczoną odpowiedzialność za wwiezione odpady wskazane w ust.10.  

2. Dostawca odpowiada za przestrzeganie przepisów sanitarnych, ochrony środowiska oraz 
za zapewnienie zgodnego z prawem transportu Odpadów.  
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3. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad odbioru odpadów w ECO Bielawa 
określonych w niniejszej umowie, a także regulaminów oraz przepisów i instrukcji w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, przepisów bezpieczeństwa i zasad 
ruchu drogowego oraz wskazanych przez Odbiorcę zasad korzystania z infrastruktury ECO 
Bielawa. Dostawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie powyższych regulacji przez 
kierowców/przewoźników Dostawcy.   

4. Dostawca odpowiada za przestrzeganie przez kierowców/przewoźników Dostawcy 
wskazówek i uwag udzielonych przez pracowników Odbiorcy.  

5. Dostawca zobowiązuje się terminowo regulować należności przysługujące Odbiorcy na 
mocy niniejszej umowy.  

6. Dostawca odpowiada za naprawienie wszelkich szkód w środowisko, w tym za usunięcie 
na własny koszt i ryzyko dostarczonych odpadów, w wypadku stwierdzenia niezgodności 
pomiędzy deklaracją określoną w wymaganych dokumentach, a faktycznymi 
właściwościami odpadów. Odbiorca ma prawo żądać usunięcia szkody w środowisko 
niezwłocznie po wezwaniu Dostawcy do jej usunięcia, bez względu na roszczenia 
cywilnoprawne osób trzecich lub żądania i nakazy administracyjnoprawne właściwych 
organów. Przez naprawienie szkód w środowisku Strony rozumieją przywrócenie 
środowiska do stanu właściwego, określonego stosownymi przepisami lub wskazówkami 
metodycznymi inspekcji ochrony środowiska. Strony postanawiają, że w wypadku, gdy 
Dostawca nie przystąpi do wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, 
w odpowiednim wyznaczonym przez Odbiorcę terminie, Odbiorca może powierzyć 
wykonanie tych obowiązków osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.  

7. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie ECO Bielawa 
przez własnych pracowników jak i osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu 
niniejszej umowy, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim.  

8. Dostawca zobowiązuje się nie mieszać Odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi.  

9. Zabrania się wwożenia odpadów niebezpiecznych, o właściwościach określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U.2014 poz. 1923) lub w przepisach, które wejdą w życie po uchyleniu 
wskazanego rozporządzenia.  

10. W przypadku ujawnienia wwiezienia odpadów wymienionych w ust.10, Odbiorca 
poinformuje Dostawcę o tym fakcie, zobowiązując go jednocześnie do niezwłocznego 
zebrania i wywiezienia odpadów na własny koszt. Dostawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za skutki wwiezienia do ECO Bielawa odpadów wskazanych w ust.10, 
jak również za należyte i niezwłoczne wykonanie obowiązku wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym. W wypadku, gdy Dostawca nie przystąpi do wykonania obowiązków, o 
których mowa w niniejszym ustępie, w odpowiednim terminie, Odbiorca może powierzyć 
wykonanie tych obowiązków osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.  

11. Naruszenie postanowień ust.10 uprawnia Odbiorcę do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez zachowania okresów wypowiedzenia.  
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§5  

Środki transportu 

1. Odpady dostarczane będą środkami transportu Dostawcy na teren ECO Bielawa, na 
miejsce wyznaczone przez pracownika Odbiorcy i wyładowywane ściśle według poleceń 
obsługi ECO Bielawa oraz zasad określonych niniejsza umową.   

2. Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania środków transportu w należytym stanie 
technicznym.  

 

§ 6  

Obowiązki i odpowiedzialność  Odbiorcy   

1. Odbiorca zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonych Odpadów w każdy dzień roboczy 
w godzinach od 6.00 -14.00, a w soboty w godzinach od 6.00 do 13.00.  

2. Odbiorca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury ECO Bielawa (drogi 
wewnętrzne, urządzenia) w takim stanie, aby Dostawca mógł z nich bezpiecznie 
korzystać, a rozładunek Odpadów odbywał się bezpiecznie i możliwie bezkolizyjnie z 
innymi dostawcami.  

3. Odbiorca zobowiązuje się do umożliwienia zapoznania się przez 
kierowców/przewoźników Dostawcy dostarczających Odpady do ECO Bielawa z 
zasadami korzystania z tego obiektu, w tym w szczególności z porządkiem odbioru 
Odpadów w ECO Bielawa, o którym mowa w §7 ust.1.  

4. Odbiorca przejmuje odpowiedzialność za zgodne z prawem i posiadanymi uprawnieniami 
zagospodarowanie Odpadów dostarczonych przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy.  

  

§7  

Porządek odbioru Odpadów  

1. Ustala się następujący porządek odbioru Odpadów w ECO Bielawa:  

• wjazd na wagę,  

• zgłoszenie miejsca pochodzenia i rodzaju przywiezionych Odpadów ( rodzaj 
odpadu wraz z kodem; czy odpad jest komunalny czy inny; miejsce pochodzenia 
odpadu: Gmina/Miasto; w przypadku odpadów komunalnych czy pochodzą z 
nieruchomości zamieszkałych czy z niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne),  

• Przekazanie opieczętowanej oraz podpisanej Karty Przekazania Odpadu 
pracownikowi portierni, 

• kontrola zgodności zgłoszonych informacji o Odpadach,  

• zarejestrowanie wagi brutto pojazdu,  

• wyładowanie Odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika ECO Bielawa,  

• ponowny wjazd na wagę opróżnionym pojazdem. 

2. Reklamacje dotyczące pomiaru ilości wwiezionych Odpadów Dostawca może składać 
wyłącznie przed opuszczeniem ECO Bielawa po wwiezieniu Odpadów, których dotyczy 
reklamacja.  

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za przeszkolenie stosowanie się osób przewożących 
Odpady do powyższych zasad postępowania przy przekazywaniu Odpadów.  
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4. W przypadku niezgodności rodzaju Odpadu z deklaracją Dostawcy, Odbiorca uprawniony 
jest:  

1) za zgodą Dostawcy do przekwalifikowania Odpadu i uznania zweryfikowanego 
Odpadu;  

2) w przypadku braku zgody Dostawcy na przekwalifikowanie - odmowy przyjęcia 

Odpadu.  

5. Niezależnie od wypadku wskazanego w ust.5 pkt.2 drugie Odbiorca ma prawo odmówić 
przyjęcia Odpadów:  

1) gdy Odbiorca nie ma technicznych lub prawnych możliwości zagospodarowania 
Odpadów, w szczególności gdy przekroczone zostaną limity określone decyzjami 
administracyjnymi;  

2) gdy Dostawca pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia za dotychczas 
zagospodarowane Odpady powyżej 14 dni od terminu wymagalności danego 
wynagrodzenia lub jego części,  

3) gdy Dostawca nie wypełnia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa, w tym w szczególności obowiązków w zakresie ewidencji Odpadów określonych 
w Ustawie o odpadach,  

4) próby wwiezienia odpadów, o których mowa w §4 ust.7. lub odpadów, o których mowa 
w §4 ust.10.  

  

§ 8  

Opłaty i wynagrodzenie  Odbiorcy  

1. Opłaty za zagospodarowanie poszczególnych rodzajów Odpadów określa aktualnie 
obowiązujący Cennik opłat ,  

2. Podstawę do uznania masy dostarczonych Odpadów stanowić będą dokumenty 
potwierdzające wagę dostarczonych Odpadów wystawiane bezpośrednio po rozładunku 
Odpadów dokonanym zgodnie z §7 ust.1, podpisywane przez Kierowcę/Przewoźnika 
Dostawcy oraz dokumenty określone w § 10 dostarczone przez Dostawcę.  

3. Koszty ważenia Odpadów pokrywa Odbiorca.  

4. Podstawę do obliczenia wynagrodzenia za zagospodarowanie wwiezionych Odpadów 
stanowić będzie iloczyn odpowiedniej stawki jednostkowej poszczególnych rodzajów 
Odpadów oraz wagi netto przyjętych Odpadów ,powiększony o podatek VAT. 

5. Odbiorca wystawiać będzie faktury VAT obejmujące świadczenia wykonane w okresie 
miesiąca kalendarzowego (okres rozliczeniowy).  

Termin płatności nie jest określony w umowie – będzie każdorazowo określany w treści faktury 

przez Odbiorcę. Strony zgodnie postanawiają, że Odbiorca upoważniony jest do samodzielnego 

określenia w fakturze terminu płatności, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  

6. Za termin zapłaty uznaje się datę uznania zapłaty na rachunku Odbiorcy.  

7. Reklamacje w sprawie wysokości należności za zagospodarowanie Odpadów ujęte w 
fakturze Dostawca może wnosić w ciągu 7 dni od daty dostarczenia faktury. Po upływie tego 
terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.  

8. W przypadku braku zapłaty faktury w terminie określonym zgodnie z ust.8 :  
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1) Odbiorca uprawniony jest do odsetek za opóźnienie w zapłacie liczonych w wymiarze 
ustawowym,  

2) Odbiorca może skorzystać z uprawnienia wskazanego w §7 ust.5 pkt 2);  

3) Odbiorca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, o ile Dostawca zalega z jakąkolwiek płatnością o ponad 30 dni 
liczonych od daty wymagalności.  

§9  

Zmiana wysokości opłat  

1. O zmianie wysokości opłat zawartych w Cenniku, Odbiorca powiadomi Dostawcę pisemnie 
(listownie lub za pomocą poczty elektronicznej)   

2. Zmiana wysokości opłat za zagospodarowanie Odpadów nie wymaga zmiany niniejszej 
umowy i dokonuje się po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem ust.3.  

3. W razie gdy Dostawca nie akceptuje zmiany opłat dokonanej zgodnie z ust.1 – ust.2, 
Dostawca uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy w drodze pisemnego 
powiadomienia pod rygorem nieważności oświadczenia złożonego w terminie 14 dni od dnia 
powiadomienia.   

§10  

Ewidencja   Odpadów  

1. Odbiorca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia odpadów na dokumentach 
wystawianych i dostarczanych przez Dostawcę.  

2. Dostawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania Odbiorcy dokumentów 
określonych w Ustawie o odpadach w dziale V Ewidencja  odpadów i sprawozdawczość 
oraz przepisach wykonawczych lub zastępujących powołaną regulację zgodnie z § 7 , pkt. 
1 niniejszej umowy   

 

§ 11 

Awarie, kolizje i wypadki 

1. W przypadku awarii, wypadku lub kolizji na terenie ECO Bielawa z udziałem Dostawcy 
lub jego przewoźnika sporządza się protokół w sprawie przebiegu, przyczyn i skutków 
awarii/wypadku/kolizji.  

2. Protokół podpisują upoważnione osoby z personelu ECO Bielawa oraz przedstawiciel 
Dostawcy lub jego przewoźnik.  

3. W razie nie uzgodnienia treści protokołu o zaistniałej sytuacji zostaną powiadomione 
niezwłocznie kierownictwa Odbiorcy i Dostawcy.  

4. Podstawę do ewentualnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Strony stanowią 
ustalenia zawarte w protokole.  
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§12  

Obowiązywanie   umowy  

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 
………………………..……. do dnia …………………………... Umowa może zostać 
rozwiązana w każdym czasie na mocy zgodnego porozumienia Stron zawartego na piśmie 
pod rygorem nieważności.  

2. Umowa zostaje automatycznie przedłużona aneksem na kolejny rok kalendarzowy 

3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia , dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i ze skutkiem 
na koniec miesiąca kalendarzowego.  

4. W przypadku naruszenia przez jedną Stronę postanowień umowy, drugiej Stronie 
przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przy 
zachowaniu formy pisemnej  pod rygorem nieważności.   

5. Za naruszenie postanowień umowy przez Dostawcę uznaje się w szczególności:  

1) utratę lub wygaśnięcie wymaganych prawem uprawnień w zakresie 
gospodarowania odpadami,  

2) zniszczenie mienia Odbiorcy,   

3) spowodowanie na terenie ECO Bielawa awarii/kolizji mającej negatywny wpływ 
na środowisko,   

4) opóźnienia w dostarczaniu lub nie dostarczanie dokumentów określonych w §11,  
5) opóźnienie w zapłacie należności Odbiorcy przekraczające 30 dni w stosunku do 
terminu wymagalności danej należności.  

6. Za naruszenie postanowień umowy ze strony Odbiorcy uznaje się: długotrwałą zwłokę w 
przekazywaniu lub zawinione nie przekazywanie dokumentów określonych w §11.  

7. W przypadku utraty przez Odbiorcę uprawnień bądź możliwości świadczenia usług 
przewidzianych umową przysługuje mu prawo natychmiastowego wstrzymania wykonania 
usług. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Dostawcę o 
wstrzymaniu bądź zaprzestaniu świadczenia usług, zaś Dostawcy nie przysługują względem 
Odbiorcy żadne roszczenia z tego tytułu.  

  

§13 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego oraz przepisy Ustawy o odpadach.  

2. Ewentualne spory Stron rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
Odbiorcy.  

3. W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy do działania w imieniu 
Stron upoważnieni są:  

- ze strony Odbiorcy – Marek Drozdowski 

- ze strony Dostawcy …………………………………………………………  

4. Dostawca upoważnia Odbiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.  
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5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności w postaci  obustronnie podpisanego aneksu, z zastrzeżeniem §5 ust.2 
oraz§ 9 ust.2 i ust.5.  

6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:  
          Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Załącznik nr 2 – Dokumenty rejestrowe Dostawcy/Odbiorcy: Odpis z rejestru 

przedsiębiorców KRS / Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej; Zaświadczenie o nadaniu NIP;  Wpis do BDO,  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

 
 

 Odbiorca    Dostawca  
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Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr. 4.5.2016) 

(RODO), informujemy iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

a) ECO Ekologiczne centrum Odzysku  Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, NIP 

8822125565, REGON 365992680 tel. 74 8365350  – w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez ECO Ekologiczne Centrum Odzysku  Sp. z o.o. Sp. z o.o.  

2. Z Administratorem Danych można kontaktować się pisemnie. Dane kontaktowe:  

a) ECO Ekologiczne Centrum Odzysku  Sp. z o.o.  

b) E-mail: dane@ecopieszyce.pl  

c) Tel.: 748 365 350  

3. Dane osobowe będą przetwarzane, w oparciu o przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art.6 ust 1 pkt a), b), c)oraz art.6 ust. 1 lit. f)  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych. Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu klientom usług z zakresów wynikających 

z działalności Spółki zawartych w KRS. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:  

a) Zawarcia umowy, zlecenia i wykonania tej umowy bądź zawartej uprzednio umowy oraz podjęcia 

działań przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą;  

b) Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej;  

c) W celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarta umową 

d) Wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane, świadczące  

w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi z zakresu działalności finansowej, informatycznej, 

administracyjnej, doradczej i usługowej, kancelarie podatkowe i prawne, operatorzy pocztowi i 

telekomunikacyjni, partnerzy handlowi związani z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w udzielonych 

przez Pana /Panią zgodach.  

5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez następujące okresy:  

a) Do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie;  

b) Zgodnie z obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów;  

c) Przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki  

w tym zawartej umowy, obsługi reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w wersji papierowej i elektronicznej.  

7. W związku z przetwarzaniem posiada Pani/Pan prawo do:  

a) Dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. 

Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić listownie na podany w pkt. 1 adres Administratora.  

8. Ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do UODO z siedzibą w Warszawie.  

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zlecenia. Niepodanie danych 

uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem w celach prawidłowego wykonania usługi.  

10. Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ani do odbiorców danych oraz nie są profilowane.  

 

Zapoznałem się i zrozumiałem informację  

 

 

 

___________________________  

                                                Data i czytelny podpis 
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