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WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA 
PODWYKONAWCÓW 

 

§ 1 

Podpisanie umowy o realizację robót pomiędzy podwykonawcą a Mostostal Pomorze S.A. jest 

jednoczesne z przyjęciem zasad w zakresie ochrony środowiska naturalnego określonych 

niniejszym porozumieniem.  

§ 2 

Podwykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktów prawnych regulujących ochronę 
środowiska w Polsce oraz utrzymywania w należytym stanie i porządku mienia Zleceniodawcy 
w szczególności z wymogami następujących aktów prawnych: 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska 

− Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

− Ustawa o odpadach 

− Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

− Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

oraz przepisów wykonawczych organów administracji publicznej.  

UWAGA: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie środowiska naturalnego z 
tytułu prowadzonej działalności w całości ponosi Podwykonawca.  

§ 3 

Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób powodujący 
ograniczenie emisji do środowiska oraz minimalizację uciążliwości prowadzonej działalności. 

§ 4 

Podwykonawca zobowiązany jest do utrzymywania środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się zagrożenia/ awarii (np. gaśnice, sorbenty) w tym stosowania 
wymaganego oznakowania stref stosowania substancji niebezpiecznych oraz reagowania na 
wszelkie zaistniałe sytuacje awaryjne.  

UWAGA: O zaistniałym zagrożeniu/awarii oraz podjętych czynnościach minimalizujących 
szkodliwość zdarzenia na środowisko, Podwykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę. 

§ 5 

W przypadku stwierdzenia szkody środowiskowej w rozumieniu przepisów prawa, powstałej z 
winy Podwykonawcy zobowiązany jest do wykonania czynności niezbędnych do usunięcia jej 
skutków zgodnie z postanowieniami właściwych organów ochrony środowiska oraz w 
uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Koszty działań związanych z usuwaniem szkody spoczywają 
na Podwykonawcy.  
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§ 6 

W zależności od postanowień umownych za gospodarkę odpadami odpowiedzialność ponosić 
może Mostostal Pomorze S.A. lub Podwykonawca. W przypadku odpowiedzialności leżącej 
po stronie Podwykonawcy, podmiot ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarkę 
wytworzonymi odpadami oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z 
ich utylizacją. W przypadku wytwarzania odpadów innych niż komunalne Podwykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia umowy z koncesjonowanym podmiotem posiadającym 
wymagane prawem pozwolenia lub wpisy do rejestru na wywóz lub gospodarowanie 
odpadami. Kopie wymienionych dokumentów Podwykonawca przekaże Zleceniodawcy na 
wezwanie. 

§ 7 

Podwykonawca zobowiązany jest nadzorować i ewidencjonować substancje chemiczne 
stosowane w toku wykonywanych prac oraz posiadać i przechowywać karty charakterystyki 
tych substancji w miejscu ich użytkowania oraz zabezpieczać przed dostępem osób 
postronnych i innych wykonawców.  

§ 8 

W obszarze prowadzenia prac przez Podwykonawcę obowiązuje zakaz przyjmowania 
odpadów oraz ich składowania.  

§ 9 

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami prawa lub niniejszymi zapisami 
postępowania z odpadami przez Podwykonawcę, Zleceniodawca jest uprawniony do żądania, 
aby Podwykonawca na własny koszt w wyznaczonym terminie usunął odpady, których dotyczą 
nieprawidłowości i przekazał kopię przekazania odpadu Zleceniodawcy.  

§ 10 

Zleceniodawcy przysługuje prawo do dokonania inspekcji w zakresie przestrzegania przez 
Podwykonawcę przepisów ochrony środowiska oraz warunków korzystania ze środowiska. W 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
ich usunięcia.  

 


