
       

      

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

          

  

... ................................................................ 
Imię i nazwisko / Nazwa Firmy 
 

................................................................                                  
ulica                    

................................................................                              
Miejscowość                                                                                        

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

 NIP firmy 

…............................................................ 
Numer rejestrowy BDO 

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

Telefon 

UWAGA: Odbiór odpadów od kontrahentów posiadających numer rejestrowy BDO nastąpi w momencie 
                  prawidłowo wypełnionej karty przekazania odpadu (KPO) w systemie BDO                     

 

1. Zlecam podstawienie kontenera KP-7 na odpady stałe (obojętne, inne niż niebezpieczne) celem ich wywiezienia 

i unieszkodliwienia pod wskazany adres: 

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

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

 

2. Ceny zagospodarowania 1 Mg odpadów o następujących kodach netto: 
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 
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. Ceny transportu 1 szt. kontenera KP-7: 

• z terenu miasta Kołobrzeg                                                                                                     -  180,00 zł 

• z terenu Gmin: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Siemyśl, Trzebiatów, Gościno             -  190,00 zł                                                                                                                      

4. Cena najmu kontenera 

• od 4 doby za każde następne  5 dni            - 102,00zł/szt. 

5. Miejsce ustawienia kontenera wskazuje Zleceniodawca i odpowiada za skutki tego wyboru. Zleceniodawca  

oświadcza, że ma świadomość tego, iż po postawieniu przez Zleceniobiorcę kontenera na wskazane miejsce oraz  

podczas jego obsługi załadunku lub rozładunku na podłożu,  na którym został ustawiony kontener, mogą 

powstawać  zarysowania ,  wgniecenia i inne ślady związane z wykonywaniem przez Zleceniobiorcę usług 

odbioru odpadów. Zleceniodawca oświadcza też,  że nie będzie wysuwała wobec Zleceniobiorcy żadnych 

roszczeń z tego tytułu. 

6. Brak możliwości wykonania usługi (brak dojazdu do posesji/kontenera, przepełnienie itp.) upoważnia             
     Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kosztami za 7m³dodatkowego dojazdu do klienta zgodnie z        
     aktualnym  cennikiem. 

7. Do podanych cen należy dodać 8% VAT. 
 



8. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności naliczonych przez Zleceniobiorcę za podstawienie 
pojemnika i wykonane usługi w/g obowiązujących go cen za usługi komunalne  w terminie 14 dni od wystawienia 

faktury VAT. 
9. Zlecenie obowiązuje do dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę powiadomienia od Zleceniodawcy do gotowości 

zwrotu ( zdania) kontenera KP-7 i odebrania go przez Zleceniobiorcę. 

10. 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: 
1. 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 

2. 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. 

3. 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. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych oso-

bowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania powyższego zlecenia. Bez 

podania swoich danych nie możliwe jest prawidłowe wykonanie usługi. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zawarcia umowy. 

11. Niniejszym upoważniam na okres trwania umowy następujące osoby do przekazywania odpadów stałych,                          

o których mowa w umowie oraz podpisywania kart przekazania tych odpadów na rzecz Zleceniobiorcy.      

 

1. .................................................................................. 
      (Imię, nazwisko, telefon , podpis osoby upoważnionej) 

2. ........................................................................................................................... 
     (Imię, nazwisko, telefon , podpis osoby upoważnionej) 

 

3. ................................................................................... 
      (Imię, nazwisko, telefon , podpis osoby upoważnionej) 
 

12. Strony ustalają, iż osoba podpisana na karcie przekazania odpadów ze strony Zleceniodawcy jest upoważniona 
przez Zleceniodawcę do potwierdzenia wykonania usługi. Podpis osoby podpisującej kartę ze strony Zlecenio-
dawcy winien być czytelny z imienia i nazwiska. Jednocześnie oświadczam, że posiadam zgodę   osoby podpi-
sanej na karcie przekazania odpadów na przetwarzanie jej danych osobowych wskazanych wyżej. 

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zmiany danych osobowych chociażby jednej z wyżej wymienionych 
osób zobowiązuję się poinformować o tym Zleceniobiorcę niezwłocznie bądź poprzez wysłanie e-maila na adres 
zos@zielen.kolobrzeg.pl lub listem poleconym. W przypadku nie dotrzymania tego obowiązku podpisy osób 
widniejących na kartach przekazania odpadów uważane będą za dokonane przez osoby upoważnione przez Za-
mawiającego. 

Zleceniodawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji materialnej pozwalającej na zapłatę należności na rzecz 
MZZDiOŚ i nie są prowadzone wobec niego żadne postępowania sądowe, egzekucyjne, które mogą utrudnić lub 
uniemożliwić zapłatę należności. 

                    

 

                                                                                                                                                                                             

..................................................................................                                       ............................................................... 
(podpis pracownika przyjmującego zlecenie w imieniu Zleceniobiorcy)                                                                  ( czytelny podpis Zleceniodawcy) 

 
 

 

* Dane Zleceniobiorcy do wystawienia karty przekazania odpadu w BDO 
- Numery rejestracyjne środka transportującego : 

• ZKL 3141 ; ZKL 02100 ; ZKL 905JP ; ZKL 1597 
- Nr rejestrowy transportującego - 000008858 
- Nr rejestrowy przyjmującego (Instalacja Komunalna MBP w Korzyścienku) - 000008858 
- Nr miejsca prowadzenia działalności Instalacja Komunalna MBP w Korzyścienku - 0002/000008858 

mailto:iod@zielen.kolobrzeg.pl
mailto:zos@zielen.kolobrzeg.pl


 


