
Ogólne Warunki Odbioru Odpadów 
Przedsiębiorstwo Rodzinne 

MERTA&MERTA sp. z o.o.  

 
 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Ogólne Warunki Odbioru Odpadów 

określają zasady realizacji  usług 
odbioru odpadów, świadczonych 
przez Przedsiębiorstwo Rodzinne 
MERTA&MERTA sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu.. 

2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych 
Warunkach Odbioru Odpadów jest 
mowa o: 
1) OWOO – rozumie się przez to 

niniejsze „Ogólne Warunki 
Odbioru Odpadów”, 

2) MERTA&MERTA sp. z o.o. – 
rozumie się przez to 
Przedsiębiorstwo Rodzinne 
MERTA&MERTA sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu  (54-519) 
przy ul. Jerzmanowskiej 4-6, 
wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000017845 w 
Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia-Fabrycznej, Wydział 
VI Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, 

3) Usługach – rozumie się przez to 
usługi odpadów do utylizacji 
(gruzu, kruszyw i materiałów 
ziemnych w celu poddania ich 
procesom odzysku), 

4) Przedsiębiorcy – rozumie się 
przez to osobę fizyczną 
prowadzącą działalność 
gospodarczą, osobę prawną oraz 
jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości 
prawnej, 

5) Stronie – rozumie się przez to 
MERTA&MERTA sp. z o.o. 
oraz Przedsiębiorcę, 

6) Zakładzie – rozumie się przez to 
teren zlokalizowany we 
Wrocławiu przy ul. 
Jerzmanowskiej 4-6, na którym 

MERTA&MERTA sp. z o.o. 
prowadzi Zakład Recyklingu 
Gruzu. 

3.  OWOOmają zastosowanie do usług 
świadczonych  
przezMERTA&MERTA sp. z o.o., 
na rzecz Przedsiębiorcy, chyba że 
stronyw sposób wyraźny w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności 
postanowiły inaczej. 

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany 
zapoznać się z postanowieniami 
niniejszych OWOO  
przedprzystąpieniem do realizacji 
usługi  

5. OWOO podane są do wiadomości  
Przedsiębiorcyi są dostępne  w 
siedzibie MERTA&MERTA sp. z 
o.o. oraz postaci elektronicznej pod 
adresem www.gruz.com.pl. 

 
§ 2. 

Przedmiot usług 
 

MERTA&MERTA sp. z o.o. 
świadczy na rzecz Przedsiębiorcy 
usługi odbioru odpadów do utylizacji 
(gruzu, kruszyw i materiałów 
ziemnych w celu poddania ich 
procesom odzysku). 

 
§ 3. 

Oświadczenia stron 
 

1. MERTA&MERTA sp. z o.o. oraz 
Przedsiębiorca oświadcza, że 
prowadzi działalność w oparciu o 
ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 
ze zm.), zwana dalej ustawą. 

2. MERTA&MERTA sp. z o.o. 
oświadcza, że prowadzi działalność 
gospodarczą związaną z odzyskiem 
odpadów innych niż niebezpieczne, 
na podstawie decyzji Prezydenta 
Wrocławia z dnia 02-10-2013, numer 
WSR.OG.6233.115.2013.MK. 



3. MERTA&MERTA sp. z o.o. 
oświadcza, że posiada tytuł prawny 
do terenu zlokalizowanego we 
Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 
4-6, na którym prowadzi Zakład 
Recyklingu Gruzu (zwany dalej 
Zakładem). 

 
§ 4. 

Zasady korzystania z usług 
 

1. Przedsiębiorca przebywający na 
terenie Zakładu jest zobowiązany do 
przestrzegania wewnętrznych zasad 
określonych przez Zakład i 
stosowania się do poleceń 
pracowników Zakładu. 

2. Na teren Zakładu mogą być 
dostarczane wyłącznie odpady objęte 
aktualną decyzją administracyjną 
określoną w § 3 ust. 2, w zakresie 
zbierania, odzysku, recyklingu, lub 
unieszkodliwiania odpadów, po 
uprzednim uzgodnieniu przez strony 
kodu dostarczanych i ilości 
dostarczonych odpadów. 

3. Przyjmowanie odpadów odbywa się 
na terenie Zakładu w dni robocze w 
godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w 
soboty od godziny 7.00 do 12.00. 

4. MERTA&MERTA sp. z o.o. ma 
prawo odmówić przyjęcia dostawy w 
przypadku: 
1) stwierdzenia, że dostarczone 

odpady nie należą do grupy 
odpadów, o których mowa w ust. 
2; 

2) odpady są w znacznym stopniu 
zanieczyszczone odpadami 
niebezpiecznymi lub zawierają 
odpady niebezpieczne. 

5. Każda partia dostarczanych 
odpadów jest ważona na wadze 
samochodowej, a wynik ważenia 
rejestrowany jest w systemie 
komputerowym. 

6. Przedsiębiorca wyładowuje odpady 
w miejscu wyznaczonym i 
wskazanym przez pracownika 
Zakładu i pod jego nadzorem. 

7. Potwierdzeniem przyjęcia odpadów 
jest kwit wagowy oraz dokumenty 
określone w ustawie. 

8. Dokumenty rozliczeniowe będą 
wystawiane na koniec miesiąca 
kalendarzowego, wg. zasad 
opisanych w § 7. 

 
§ 5. 

Obowiązki MERTA&MERTA sp. z o.o. 
 

1. MERTA&MERTA sp. z 
o.o.przyjmuje, z zastrzeżeniem 
okoliczności, o których mowa w § 4 
ust. 4 odpady, o których mowa w § 3 
ust. 2. 

2. MERTA&MERTA sp. z o.o. 
sporządza dokumenty, o których 
mowa w § 4 ust. 5. 

3. MERTA&MERTA sp. z o.o. 
prowadzi szczegółową ewidencję 
przyjmowanych odpadów. 
 

§ 6. 
Obowiązki Przedsiębiorcy 

 
1. Odpady dostarczane do Zakładu 

przez Przedsiębiorcę są 
transportowane w uzgodnionych 
ilościach, terminach, własnymi 
pojazdami Przedsiębiorcy i na koszt 
Przedsiębiorcy, chyba że strony 
postanowią inaczej. 

2. Przedsiębiorca każdorazowo przed 
dostarczeniem odpadów do Zakładu 
potwierdzi ich dostarczenie za 
pośrednictwem wiadomości e-mail 
na adres: i.mackow@gruz.com.pl. 

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do 
natychmiastowego usunięcia z terenu 
Zakładu dostarczonych odpadów w 
przypadku stwierdzenia przez 
MERTA&MERTA sp. z o.o.,  że 
dostarczone odpady nie należą do 
grupy odpadów określonych w § 5 
ust. 2 i/lub są zanieczyszczone 
odpadami należącymi do grupy 
odpadów niebezpiecznych. Brak 
niezwłocznego zabrania takich 
odpadów przez Przedsiębiorcę 
skutkować będzie uprawnieniem 



MERTA&MERTA sp. z o.o. do ich 
usunięcia zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, na 
koszt i ryzyko Przedsiębiorcy. W 
takim przypadku, Przedsiębiorca 
akceptuje i uznaje bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń wszelkie poniesione przez 
MERTA&MERTA sp. z o.o. koszty 
usunięcia takich odpadów, 
zobowiązując się do ich zwrotu na 
rzecz MERTA&MERTA sp. z o.o. 

 
§ 7. 

Zasady wynagradzania i rozliczeń 
 

1. Wysokość cen za przyjęcie i 
zagospodarowanie odpadów przez 
Zakład określa cennik chyba, że 
strony ustalą inne ceny. 

2. Aktualny cennik znajduje się na 
stronie internetowej 
www.gruz.com.pl oraz w biurze 
spółki (ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 
Wrocław). 

3. Ceny określone w cenniku są wiążące 
do czasu wydania nowego cennika. 
Przedsiębiorca przystępując do 
realizacji usługi oświadcza, że 
zapoznał się z aktualnym cennikiem 
MERTA&MERTA sp. z o.o. Ceny 
podane w cenniku są cenami netto. 
Do podanych cen doliczony zostanie 
podatek VAT w ustawowej 
wysokości właściwej na dzień 
wystawienia faktury. 

4. Przedsiębiorca zapłaci 
MERTA&MERTA sp. z o.o. 
wynagrodzenie wyliczone jako 
iloczyn ilości przyjętych odpadów w 
okresie rozliczeniowym i ceny 
jednostkowej Mg odpadów zawartej 
w cenniku. 

5. Podstawą ustalenia ilości odebranych 
przez MERTA&MERTA sp. z o.o. 
odpadów w okresie rozliczeniowym 
będą kwity wagowe sporządzone 
przez MERTA&MERTA  
sp. z o.o. na stanowisku ważenia 
pojazdów, które przekazywane będą 
kierowcy pojazdu dostarczającego 
odpady Przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca upoważnia każdego z 
kierowców dostarczających na jego 
polecenie opady do 
MERTA&MERTA sp. z o.o. do 
odbioru w jego imieniu kwitów 
wagowych. 

6. Oryginał każdego kwitu wagowego 
dostarczony zostanie bezpośrednio 
kierowcy pojazdu dokonującego 
dostawy opadów. 

7. Kopia każdego kwitu wagowego 
dostarczona zostanie Przedsiębiorcy 
jako załącznik do faktury VAT 
obejmującej należności za dany okres 
rozliczeniowy. Brak pisemnego 
sprzeciwu Przedsiębiorcy co do ilości 
dostarczonych opadów, która 
wynikać będzie z dołączonych do 
faktury VAT kwitów wagowych, w 
terminie 7 dni liczonych od dnia 
otrzymania przez Przedsiębiorcę 
faktury VAT wraz z załącznikami 
oznacza uznanie należności 
obliczonej zgodnie ze wzorem, o 
którym mowa w ust. 4. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 
terminie do 15-go dnia każdego 
miesiąca, na podstawie wystawionej 
przez MERTA&MERTA sp. z o.o. 
faktury VAT, do której załączone 
zostaną kopie kwitów wagowych 
wystawionych w okresie 
rozliczeniowym. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 
przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez MERTA&MERTA 
sp. z o.o. w treści faktury VAT. 

10. Za dzień dokonania zapłaty uważa 
się dzień uznania rachunku 
bankowego MERTA&MERTA sp. z 
o.o. odpowiednią kwotą pieniężną. 

11. Za opóźnienie w zapłacie 
wynagrodzenia MERTA&MERTA 
sp. z o.o. przysługuje prawo 
naliczania odsetek w wysokości 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 8. 

Kary umowne 
 



1. Przedsiębiorca jest obowiązany do 
zapłaty na rzecz MERTA&MERTA 
sp. z o.o. kar umownych w 
wysokości i w przypadkach: 
1) za dostawę do Zakładu 

odpadów, które nie należą do 
grupy odpadów uzgodnionych, 
odpadówktóre są w znacznym 
stopniu zanieczyszczone 
odpadami niebezpiecznymi lub 
zawierające odpady 
niebezpieczne, w wysokości 500 
złza każdy Mgodpadu, 

2) opóźnienia w usunięciu z terenu 
Zakładu, dostarczonych 
odpadów w przypadku 
stwierdzenia, że dostarczone 
odpady nie należą do grupy 
odpadów uzgodnionych, 
odpadów które są w znacznym 
stopniu zanieczyszczone 
odpadami niebezpiecznymi lub 
zawierające odpady 
niebezpieczne, w wysokości 
500zł netto za każdy Mg odpadu 
za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku naliczenia kar 
umownych MERTA&MERTA sp. z 
o.o. zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia uzupełniającego 
odszkodowania przewyższającego 
wartość naliczonej kary umownej w 
przypadku, gdy wartość szkody 
będzie wyższa niż wysokość 
naliczonej kary umownej. 

 
§ 9. 

Zmiana warunków realizacji świadczenia 
usług 

 
Wszelkie ustalenia dokonywane za pomocą 
jakiegokolwiek środka komunikowania się a 
zmieniające lub uchylające którekolwiek z 
postanowień OWOO, wymagają dla swej 
ważności potwierdzenia w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Klauzula salwatoryjna 

 

1. Postanowienia niniejszych OWOO  
mają zastosowanie do usług odbioru 
odpadów świadczonych przez 
MERTA&MERTA sp. z o.o.  
Niedopuszczalne jest powoływanie 
się przez Przedsiębiorcę na 
nieznajomość niniejszych warunków 
po rozpoczęciu realizacji usługi  

2. Jeżeli niektóre z postanowień 
niniejszych OWOO okażą się być 
nieważne lub bezskuteczne, 
pozostałe postanowienia zachowują 
swą ważność, , a postanowienia 
dotknięte wspomnianymi wyżej 
wadami interpretowane będą w ten 
sposób, aby w granicach 
obowiązującego prawa zapewnić 
najbliższy celowościowo efekt do 
przewidzianych OWOO . 

 
§ 11. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Przedsiębiorca odpowiada za szkody 
wyrządzone swoim postępowaniem 
na terenie Zakładu należącym do 
MERTA&MERTA sp. z o.o. 

2. Wjazd Przedsiębiorcy na teren 
Zakładu oraz chwila rozpoczęcia 
realizacji usługi są  jednoznaczne z 
zaakceptowaniem przez 
Przedsiębiorcę niniejszych OWOO. 

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do 
niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia MERTA&MERTA 
sp. z o.o. o każdorazowej zmianie 
siedziby lub miejsca zamieszkania i 
adresu dla doręczeń korespondencji. 
Brak zawiadomienia powoduje, że 
doręczenie dokonane na adres 
wcześniej wskazany uważa się za 
skuteczne.  

4. W kwestiach nieuregulowaną 
niniejszymi OWOO zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu cywilnego i 
innych obowiązujących aktów 
prawnych. 

5. Administratorem danych osobowych 
osób wskazanych w treści 
niniejszych OWOO jest 
MERTA&MERTA sp. z o.o. 



6. Dane osobowe będą przetwarzane w 
celu  realizacjiusługi odbioru 
odpadów wskazanych w niniejszych 
OWOO  na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

7. Dane osobowe nie będą 
przekazywane innym podmiotom. 

8. Dane osobowe będą przechowywane 
z uwzględnieniem czasu 
przewidzianego dla ochrony 
roszczeń i przed roszczeniami. 

9. Osobom, których dane dotyczą 
przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, prawo 
dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia 
danych. 

10. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji usługi odbioru odpadów. 

11. W przypadku ewentualnego sporu, 
strony zobowiązują się do dołożenia 
wszelkich starań w celu 
polubownego ich rozstrzygnięcia, a 
w przypadku niemożności 
polubownego rozwiązania sporu, 
właściwym do jego rozstrzygnięcia 
będzie sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby 
MERTA&MERTA sp. z o.o. 

12. Niniejsze OWOO wchodzą w życie 
z dniem 1 kwietnia 2019r. 


