Darłowo, dnia ……………………….
Zleceniodawca:
…………………….………………………………………..
Adres: ……………………………………………………..

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie
ul. 1-go Maja 1, 76-150 Darłowo

………………………………………..……………………. Zakład Oczyszczania i Estetyzacji Miasta
Tel. (94) 314 26 11
NIP: ………..……………………………………………….
Telefon kontaktowy: ………………………………………

Zlecenie nr .............................................
Zlecam podstawienie kontenera …………………………. w dniu …………………. … na adres:
- wyżej wymieniony,
- inny: ………………………………………….…………………
Zadeklarowany kod odpadu ……………...……….. (kod i nazwa odpadu – zał. 1)*
Upoważniam MPGK Sp. z o.o. w Darłowie do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy
i akceptuję następujące warunki:
Ostateczna klasyfikacja odpadu jest dokonywana przez pracownika MPGK Sp. z o.o. w Darłowie.
DO KONTENERA MOŻNA WRZUCAĆ TYLKO ODPADY O KODACH ZAMIESZCZONYCH W ZAŁ. 1
 ZAKAZ MIESZANIA ODPADÓW O RÓŻNYCH KODACH – w przypadku zmieszania odpadów
o różnych kodach, będzie doliczona dodatkowa opłata za przesortowanie odpadów w wysokości 300 zł
brutto za każdy kontener
 Miejsce ustawienia kontenera wskazuje Zleceniodawca i odpowiada za skutki jego wyboru. Zleceniobiorca
nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru odpadów w przypadku późniejszej zmiany
miejsca ustawienia kontenera przez Zleceniodawcę
 Kontener może zostać napełniony maksymalnie do krawędzi kontenera. W przypadku przepełnienia
kontenera, nie zostanie on odebrany do czasu usunięcia nadwyżki odpadów z kontenera przez
Zleceniodawcę
 Brak możliwości wykonania usługi (brak dojazdu do posesji/kontenera, przepełnienie pojemnika itp.)
upoważnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kosztami dodatkowego dojazdu do Klienta według
ilości przejechanych kilometrów i stawki 3,00 zł/km +23% VAT = 3,69 zł/km brutto
 W przypadku odbioru odpadów budowlanych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Darłowo - pobierana jest opłata za usługę transportową za każdy odebrany kontener:
Darłowo
– 37,40 zł + 23% VAT = 46,00 zł brutto
Darłówko Wsch., Zach. – 45,53 zł + 23% VAT = 56,00 zł brutto
Po przekroczeniu określonych limitów bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych tj.:
- 3,0 m3 rocznie - nieruchomość jednorodzinna
- 2,5 m3 rocznie – lokal w nieruchomości wielorodzinnej
- 20 m3 rocznie – nieruchomość niezamieszkała
Zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem z zał. 1
 Powyżej 3 dni kalendarzowych od daty podstawienia kontenera będzie naliczana opłata za jego dzierżawę,
za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości:
Pojemnik KP-3,5 odkryty, KP-7 odkryty - 111,11 zł + 8% VAT = 130,00 zł brutto
Zleceniodawca został poinformowany o kosztach wykonania usługi i akceptuje ustalone warunki płatności.
Niezłożenie reklamacji przez Zleceniodawcę w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury powoduje,
że Zleceniobiorca traktuje usługę jako wykonaną i akceptuje kwotę do zapłaty wynikającą z faktury


*)

Zleceniodawca)
Data podstawienia kontenera: …………………….
Data odbioru kontenera: ..………………………….
(po zgłoszeniu telefonicznym)

Załącznik 1

Lp.

1

Uwagi

Stawka
podatku
VAT

J.m.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Beton, gruz betonowy
(gruz zanieczyszczony glazurą,
terakotą,ceramiką oraz płytami kartonowogipsowymi będzie klasyfikowany jako kod
odpadu 17 09 04)

8%

m3

50,80 zł

54,86 zł

Cegła, gruz ceglany
(gruz zanieczyszczony glazurą,
terakotą,ceramiką oraz płytami kartonowogipsowymi będzie klasyfikowany jako kod
odpadu 17 09 04)

8%

m3

50,80 zł

54,86 zł

Drewno z budowy, palety

8%

m3

50,80 zł

54,86 zł

8%

m

3

105,92 zł

114,39 zł

3

82,60 zł

89,21 zł

Kod
odpadu

17 01 01

Rodzaj odpadu

2

17 01 02

Gruz ceglany

3

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

4

Szkło okienne

Cena
netto
(zł)

Cena
brutto
(zł)

Panele ścienne z tworzywa sztucznego itp.

8%

m

Papa

8%

Mg

Gleba, ziemia - nie zawierające substancji
niebezpiecznych

8%

m3

Tzw. eternit pokryć dachowych

8%

Mg

8%

m3

188,77 zł

203,87 zł

Trawa, liście, gałęzie
(odpady ogrodowo-parkowe)

8%

m3

85,00 zł

91,80 zł

Meble

8%

m3

91,80 zł

99,14 zł

5

17 02 03

Tworzywa sztuczne

6

17 03 80

Odpadowa papa

7

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

8

17 06 05*

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

9

17 09 04

Różne zmieszane odpady - nie zawierające
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
tworzyw sztucznych oraz substancji
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
nebezpiecznych

10

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

11

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1 050,00 zł 1 134,00 zł
50,80 zł

54,86 zł

1 400,00 zł 1 512,00 zł

