
 - 1 -

  
 
MPO Spółka z o.o. 
ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok 
www.mpo.bialystok.pl , e-mail: sekretariat@mpo.bialystok.pl  
Sekretariat: tel. 85 676 83 00  fax. 85 676 83 60 

UUMMOOWWAA  DDZZIIEERRŻŻAAWWYY  NNRR  ………………………………………………………………//DDZZ  

zawarta w dniu  ……………………………..…………….. r.  pomiędzy: 
MPO Spółka z o.o., 15-950 Białystok, ul.42 Pułku Piechoty 48, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy 
KRS Nr 0000006372, z kapitałem zakładowym 404.000 PLN, NIP 542-020-10-38, zwana dalej MPO 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię                                                                          Adres korespondencyjny - kod pocztowy/miejscowość, ulica i nr/ /gmina / nr telefonu   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość, ulica i nr/ gmina –  dotyczy umiejscowienia pojemnika, jeżeli adres jest inny niż podany powyżej 
 
zwanym dalej Dzierżawcą.  
 
 

§ 1. MPO zobowiązuje się przekazać na rzecz Dzierżawcy pojemniki w ilości wymienionej w § 2. 
 
§ 2. Dzierżawca będzie ponosił z tytułu użytkowania pojemników następujące koszty miesięczne: 
 
- dzierżawa pojemnika typu ………………………………..– ………………………..…………. zł/szt. brutto 
 
- dzierżawa pojemnika typu  ……………………...………. –  …………………………..……… zł/szt. brutto 
 
 
§ 3. MPO zobowiązuje się  do nieodpłatnej wymiany pojemnika w razie uszkodzenia przez brygadę wywozową. 
 
 

§ 4. Faktura wystawiona będzie w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. Częstotliwość fakturowania - półroczna. 
 
§ 5.Należność  płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 
 
 

§ 6. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie mechaniczne powierzonego pojemnika,  zaginięcie lub zniszczenie i    
w przypadku wystąpienia takiej sytuacji zobowiązuje się do zapłaty kwoty równoważnej zakupienia nowego pojemnika, pomniejszonej o 
koszty eksploatacji. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie wynikające z zasad prawidłowej eksploatacji. 
 
 

§ 7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 8. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia ……………….. r. 
 

§ 9. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron pod warunkiem złożenia pisemnego wypowiedzenia z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 
 

§10. MPO zastrzega prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zwłoki                             
w regulowaniu należności (nieopłacenie jednej faktury). 
 
§ 11. Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić MPO powierzone pojemniki w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy. W przypadku 
niezwrócenia powierzonych pojemników, MPO obciąży Dzierżawcę kwotą stanowiącą równowartość zakupu nowych pojemników tego samego 
typu. 
 

§ 12. Spory związane z realizacją umowy rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy dla 
siedziby MPO. 
 

§ 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 

 
 
 
 
……………………………………………..                  ……………………………………………. 
                   Dzierżawca                                                              MPO 

 


