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ZLECENIE ODBIORU ODPADÓW W KONTENERZE (FIRMY) 
Grudziądz, dnia ……………………………………. 

ZLECENIE NR ………………………………………… 
Wypełnia pracownik MWiO 

1. DANE DO FAKTURY 

DANE ZLECENIODAWCY  

Imię i nazwisko   

ADRES 
Ulica, Nr, Kod pocztowy, Miejscowość  

ADRES 
(korespondencja)  

 NIP  

TEL.  REGON  

e-mail  NR BDO  

2. Cennik 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Rodzaj kontenera 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Cennik 
Podane ceny są cenami netto 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

3 m3 
 

200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera* + 
350,00 zł netto (378,00 zł brutto) odpady 

5 m3 
 

200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera* + 
450,00 zł netto (486,00 zł brutto) odpady 

17 02 01 Drewno 

3 m3  200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera* 
Transport** - 4,50 zł netto/km (4,86 zł brutto) 
tonaż – 350,00 zł netto (378,00 zł brutto)/tonę odpadów 

5 m3  
7 m3  

17 02 02 Szkło 

3 m3  200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera*  
Transport** - 4,50 zł netto/km (4,86 zł brutto) 
tonaż – 600,00 zł netto (648,00 zł brutto)/tonę odpadów 

5 m3  
7 m3  

17 02 03 Tworzywa 

3 m3  200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera*  
Transport** - 4,50 zł netto/km (4,86 zł brutto) 
tonaż – 750,00 zł netto (810,00 zł brutto)/tonę odpadów 

5 m3  
7 m3  

17 03 80 Odpadowa papa 

3 m3  200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera*  
Transport** - 4,50 zł netto/km (4,86 zł brutto) 
tonaż – 750,00 zł netto (810,00 zł brutto)/tonę odpadów 

5 m3  
7 m3  

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione  
w 17 06 01 i 17 06 03 
 

 czyste            zanieczyszczone 

3 m3  200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera*  
Transport** - 4,50 zł netto/km (4,86 zł brutto) 
tonaż – 600,00 zł netto (648,00 zł brutto)/tonę czystych 
odpadów 
tonaż – 900,00 zł netto (972,00 zł brutto)/tonę odpadów 
zanieczyszczonych innymi odpadami budowlanymi 

5 m3  

7 m3  

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03 

3 m3  200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera*  
Transport** - 4,50 zł netto/km (4,86 zł brutto) 
tonaż - 1200,00 zł netto (1296,00 zł brutto)/tonę odpadów 

5 m3  

7 m3  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 7 m3 
 

200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera* 
Transport** - 4,50 zł netto/km (4,86 zł brutto) 
350,00 zł netto (378,00 zł brutto) odpady 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

3 m3  200,00 zł netto (216,00 zł brutto) wynajem kontenera*  
Transport** - 4,50 zł netto/km (4,86 zł brutto) 
tonaż – 1000,00 zł netto (1080,00 zł brutto)/tonę odpadów 

5 m3  
7 m3  

* 
** 

Kontenery są udostępnione na 7 dni (tydzień). Za każdy rozpoczęty tydzień zostanie naliczona opłata za wynajem kontenera. 
Transport: podstawienie i odbiór kontenera liczony w obie strony 

3. PODSTAWOWE INFORMACJE 

Termin podstawienia kontenera   Termin odbioru kontenera  

Miejsce podstawienia kontenera 
Ulica, Nr, Kod pocztowy, Miejscowość 

  
  

Osoba do kontaktu  

Numer telefonu do osoby 
kontaktowej 

 

UWAGI  

4. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1) Załadunek kontenera odpadem zostanie zrealizowany przez Zleceniodawcę we własnym zakresie. 
2) Zleceniodawca zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca postawienia kontenera oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca 

podstawienia tego kontenera pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. 
3) Odpady te będą zgodne ze złożoną deklaracją w pkt. 2 zlecenia. 
4) W przypadku niezgodności odpadu z pkt. 2 zlecenia, wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem 

za przyjęcie odpadów do ZGO w Zakurzewie. Odpady umieszczone w kontenerze nie będą zmieszane ani zanieczyszczone, pracownik 
odbierający odpady ma możliwość odmowy przyjęcia tego typu odpadów, przy czym Zleceniodawca zostanie obciążony za wynajem  
i dojazdy. 

5) Załadunek kontenera ze względów bezpieczeństwa możliwy jest do wysokości jego burt. W przeciwnym wypadku kierowca może 
odmówić jego odebrania a Zleceniodawca zostanie obciążony za dodatkowy kurs w wysokości 4,50 zł netto/km. 

6) W przypadku braku dostępu do kontenera, kierowca będzie czekał do 15 minut w celu udostępnienia kontenera. Po upływie tego czasu 
kurs zostanie uznany jako wykonany a Zleceniodawca zostanie obciążony za dodatkowy kurs w wysokości 4,50 zł netto/km. Kurs zostanie 
zrealizowany ponownie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. 

7) Ostateczna klasyfikacja odpadów będzie dokonywana w miejscu zdeponowania odpadów.  

5. KLASYFIKACJA ODPADÓW 
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Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres:  

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwana dalej Spółką. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez  

e-mail: iodo@mwio.pl lub telefonicznie: 56 45 04 918. 

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 

a) realizacji odbioru odpadów, 

b) przyjęcia odpadów do zagospodarowania, 

c) sprzedaży produktów Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, 

d) przekazania odpadów do zagospodarowania przez osoby fizyczne, 

e) świadczenia usług edukacyjnych, 

f) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w związku ze stosowaniem Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 

marca 2004 r.,  

g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania 

wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

h) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji zlecenia/umowy i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

i) Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest 

obowiązkowe oraz niezbędne do realizacji usług, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wykonanie świadczenia, w pozostałych 

przypadkach dobrowolne. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: 

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych 

− wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania  

− przenoszenia danych 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych  Administratorowi w celu i na zasadach określonych 

w klauzuli informacyjnej.      

…………………………………………………………………………… 

                                            (data i podpis zleceniodawcy) 

 

17 01 07 
Odpady mogą zawierać: gruz ceglany i betonowy, ceramikę (glazura, inne płytki ceramiczne), elementy armatury, kawałki płyt 
gipsowo-kartonowych 
W przypadku stwierdzenia obecności innych odpadów gruz będzie klasyfikowany jako odpad o kodzie 17 09 04. 

17 02 01 
Odpady drewna budowlanego, elementy futryn drzwi i okien oraz pozostałego wyposażenia (np. rozmontowane szafy, biurka, 
krzesła, itp.) 

17 02 02 Szyby okienne, szkło szklarniowe 

17 02 03 
butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej, worki po materiałach budowlanych, wiaderka po cemencie i farbach, 
wykładziny PCV, ramy okienne (tworzywa), siding elewacyjny, rury montażowe PCV 

17 03 80 Papa pozbawiona innych elementów pokrycia np. desek. 

17 06 04 Wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa. 

17 09 04 
Elementy dopuszczone w przypadku kodu 17 01 07, folię malarską i ogrodową, drewno, profile metalowe, deski, kartony,  
tynki, futryny, złom, worki po materiałach budowlanych, wykładziny.  

20 02 01 Odpady zielone: trawa, liście, krzewy. 

20 03 07 

Szafy, łóżka, materace, wersalki, sofy, fotele, kredensy, biurka, stoły, krzesła, drzwi, meble ogrodowe, rowery, wózki dziecięce, 
duże zabawki, dywany, wykładziny, panele ścienne i podłogowe, deski, rury i inne długie elementy nie mieszczące się do 
standardowych pojemników. 
Kontener nie powinien zawierać: okien, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, szyb, gruzu, elementów 
wyposażenia łazienki i toalety (wanny, muszle klozetowe, umywalki, prysznice) 

 
 
 

data                                                                  Pieczątka i/lub czytelny podpis Zleceniodawcy 


