
ZLECENIE BIGBAG  
( Osoba fizyczna ) 

 

 

ZLECENIODAWCA:                                                                          Kołobrzeg, dnia............................................... 
 

................................................................ 
Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy  

  
..............................................................                   NR DEKLARACJI………………………………                                                                                                                          
Ulica                                                                                Zleceniodawca oświadcza że zapoznał się z Regulaminem PSZOK 
................................................................ 
Miejscowość 

................................................................ 
Nr telefonu 

 

ZLECENIOBIORCA:  

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska  

w Kołobrzegu Sp. z o.o.                    

ul. 6 Dywizji Piechoty 60 

NIP: 671 00 11 192 

REGON: 330256540 

 

Zamawiam worek BIG BAG i akceptuję następujące warunki: 

Regulamin świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów określonych w pkt. 2 z worków BIG 

BAG z terenu miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Siemyśl, Gościno, Ustronie Morskie, Dygowo, 

Trzebiatów. 

1. Koszt transportu 1 szt. worka BIG BAG: 

• z terenu miasta Kołobrzeg                                                                                        - 100,00 zł/szt.                                                                         

• z terenu Gminy: Kołobrzeg, Ustronia Morskiego, Dygowa, Siemyśl,                       - 120,00 zł/szt. 
Gościna, Trzebiatów  

2. Ceny zagospodarowania 1 tony odpadów o następujących kodach netto: 

 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury                                                                      - 343,95 zł/Mg   
 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe                                                                   - 579,55 zł/Mg   
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                           - 340,80 zł/Mg 
17 01 02 - Gruz ceglany                                                                                                      - 340,80 zł/Mg 
UWAGA !!! GRUZ ZANIECZYSZCZONY glazurą, terakotą, ceramiką oraz płytami kartonowo - 

gipsowymi jest przyjmowany pod kodem 17 06 04 - jako materiały izolacyjne inne niż wymienione 

w 17 06 01 i 17 06 03 w cenie 1080,00 zł/Mg       
17 02 01 - Drewno                                                                                                             - 96,00 zł/Mg 
17 03 80 - Odpadowa papa                                                                                              - 722,40 zł/Mg 
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03              - 230,00 zł/Mg 
17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03              - 1080,00 zł/Mg 
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu                                  - 756,00 zł/Mg 
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (z pielęgnacji terenów zielonych, 
                  nadających się do kompostowania)                                                               - 476,45 zł/Mg 
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (z pielęgnacji terenów zielonych, 
                      nie nadających się do bezpośredniego kompostowania) - GAŁĘZIE      -  866,40 zł/Mg 
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe                                                                            -  1098,00 zł/Mg 



* W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA INNYMI FRAKCJAMI ODPADÓW 

(ZANIECZYSZCZENIE POWYŻEJ 20%) CENA ZA ZAGOSPODAROWANIE 1 Mg ODPADÓW 

WYNIESIE 1053,60 zł  NETTO, KOD 200399 

 

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu odpadów określonych w regulaminie 

PSZOK gminy Kołobrzeg lub Gminy Miasto Kołobrzeg, Zleceniodawca zostanie obciążony za 

zagospodarowanie odpadów w Instalacji Komunalnej w Korzyścienku zgodnie z 

obowiązującym cennikiem. Wartość obciążenia będzie wynikać z różnicy 

przetransportowanych odpadów do ilości określonej w regulaminie PSZOK. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności naliczonych przez Zleceniobiorcę                             

za transport i zagospodarowanie odpadów w/g obowiązujących go cen za usługi komunalne                      

w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT. 

5. Worek BIG BAG przeznaczony jest na wyselekcjonowane odpady określone w pkt. 2. 

6. Zabrania się umieszczania w workach BIG BAG materiałów niebezpiecznych, odpadów ciekłych, 

odpadów komunalnych itp. 

7. Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. zastrzega sobie 

możliwość nieodebrania worka w przypadku umieszczenia w worku odpadów innych                                 

niż określone w pkt 2. Odbiór odpadów może nastąpić na zlecenie Zleceniodawcy po poniesieniu 

dodatkowych kosztów utylizacji i transportu odpadów zgodnie z cennikiem MZZDIOŚ. 

8. Maksymalna ładowność worka BIG BAG wynosi 1 Mg. 

9. Maksymalny czas zapełnienia worka BIG BAG oraz zgłoszenia jego odbioru wynosi 2 miesiące 

od dnia zakupu worka. 

10. W przypadku niezrealizowania usługi w czasie określonym w pkt. 8, Zleceniodawca zostanie 

obciążony kwotą 50,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT. 

11. Realizacja odbioru worka BIG BAG z odpadami nastąpi do 14 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia jego odbioru. 

12. Zgłoszenie worka Big BAG do odbioru może nastąpić:  

• Telefonicznie pod numerem telefonu 667 814 123 lub 94 353 32 54 / 53 
• Mailowo bigbag@zielen.kolobrzeg.pl 
• Na platformie internetowej MZZDIOŚ http://www.zielen.kolobrzeg.pl zakładka worki 

BIGBAG. 
13. W celu odbioru worka BIG BAG ustaw worek w sposób umożliwiający dojazd samochodu 

ciężarowego oraz swobodny załadunek worka przy pomocy wysięgnika hydraulicznego. 

Maksymalna odległość do worka od miejsca, gdzie podjedzie samochód wynosi 2 m. 

14. Nie ustawiaj worka pod drzewami, liniami elektrycznymi, słupami wysokiego napięcia,                         

za samochodami, na studzienkach w pasach drogowych oraz chodnikach w sposób 

uniemożliwiający przejazd służb porządkowych, mundurowych i pojazdów ratowniczych. 

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                      

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż: 

• Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w 

Kołobrzegu Sp. z o.o. przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94/ 35 33 230,                

e-mail:sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl, bip.zielen.kolobrzeg.pl. 
• Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zielen.kolobrzeg.pl,                                        

tel. 94/35 33 230. 

mailto:bigbag@zielen.kolobrzeg.pl
http://www.zielen.kolobrzeg.pl/
mailto:iod@zielen.kolobrzeg.pl


• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest MZZDiOŚ w Kołobrzegu Sp. z o.o. oraz                     

podmioty upoważnione z mocy prawa. Dane będą przetwarzane dla potrzeb związanych                             

z zawarciem i realizacją umowy. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania                                  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych                 

osobowych. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego                           

ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

• Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania powyższego 

zlecenia. Bez podania swoich danych nie możliwe jest prawidłowe wykonanie usługi. 
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zawarcia umowy. 

 

Akceptacja regulaminu następuje w momencie podpisania zlecenia na świadczenie usługi odbioru i 

zagospodarowania odpadów z worka BIG BAG.  

 

 

..............................................................                                                                                                                    

( czytelny podpis Zleceniodawcy) 

 
 


