
Darłowo, dnia ………………………. 

Zleceniodawca: 

…………………….……………………..……………….. 

Adres: …………………………………………………….. 

………………………………………..……………………. 

NIP/PESEL: ………………………………………………. 

BDO: ………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ……………………………………… 

                                             

  Zlecenie nr ............................................. 

Zlecam wykonanie usługi w dniu ………………….………….……………..…..   
Adres: 

- wyżej wymieniony, 

- inny: ………………………………………….………………… 

związanej z: 

1. myciem pojemników:  
 pojemnik 110, 120, 240,360 l                            –  50,00 zł brutto  
 pojemnik 400, 1100 l, pojemnik do segregacji  – 100,00 zł brutto 
 pojemnik KP-3,5, KP-7                                      – 150,00 zł brutto 

2. transportem odpadów – samochód skrzyniowy (po przekroczeniu 1 m3 będzie doliczana opłata za 
załadunek, pkt. 5): 

 koszt transportu do 1m3 odpadów na terenie Darłowa, Darłówka 70,00 zł brutto,   

3. uprzątnięciem terenu 
 koszt uprzątnięcia terenu przez 1 pracownika 45,00 zł brutto/godz. 

4. koszeniem terenu, cieciami pielęgnacyjnymi krzewów i drzew 
 wynajem 1 pracownika 45,00 zł brutto/godz. 
 wynajem podnośnika 135,30 zł brutto/godz. 
 koszenie mechaniczne (czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy przy ul. Chopina 61 w Darłowie) -  

162,00 zł brutto/godz. 

5. załadunkiem ręcznym odpadów: 
 załadunek ręczny odpadów – 60,00 zł brutto/m3 
 sortowanie odpadów – 60,00 zł brutto/m3 
 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 
Zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem aktualnie obowiązującym 

6. wynajęciem rębaka (w cenę rębaka wliczona jest obsługa przez 1 przeszkolonego pracownika) 
 wynajem rębaka (czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy przy ul. Chopina 61 w Darłowie) –   

150,00 zł brutto/godz. 
 do obsługi rębaka wymagane są dodatkowo minimum 2 osoby, które zapewnia Zleceniodawca  
 koszt wynajmu dodatkowego pracownika – 45,00 zł brutto/godz. 

7. Inne: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Upoważniam MPGK SP. z o.o. w Darłowie do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy i 
akceptuję powyższe warunki    

Odpady budowlane będą przyjęte w ramach nieodpłatnego limitu (nieruchomości zamieszkałe) po 
wypełnieniu oświadczenia w Urzędzie Miasta – pok. nr 4 

             ……………..…………….…………..………. 
                 (Zleceniodawca) 

Data i godzina rozpoczęcia usługi: …………………………… 

Data i godzina zakończenia usługi: ..…………………………. 

TRANSPORTUJĄCY ODPAD  
MPGK Sp. z o.o. w Darłowie 

ul. 1-go Maja 1, 76-150 Darłowo 
Tel. (94) 314 26 11 

BDO: 000009842 

nr rejestracyjny ZSL24212 

 
PRZEJMUJĄCY ODPAD 

MPGK Sp. z o.o. w Darłowie 
MPD 0003/000009842 

ul. Chopina 61, 76-150 Darłowo 
BDO: 000009842 

 



Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Uwagi 

Stawka 

podatk

u VAT 

J.m. 

Cena 

netto                                                                                                                              

(zł) 

Cena 

brutto                                                                                                                                        

(zł) 

1 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

Beton, gruz betonowy                                                                               

(gruz zanieczyszczony glazurą, terakotą, ceramiką 

oraz płytami kartonowo- gipsowymi będzie 

klasyfikowany jako kod odpadu 17 09 04) 

8% m3 92,59 zł 100,00 zł 

2 17 01 02 Gruz ceglany 

Cegła, gruz ceglany 

(gruz zanieczyszczony glazurą, terakotą, ceramiką 

oraz płytami kartonowo- gipsowymi będzie 

klasyfikowany jako kod odpadu 17 09 04) 

8% m3 92,59 zł 100,00 zł 

3 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

 8% m3 324,07 zł 350,00 zł 

4 17 02 01 Drewno Drewno z budowy, palety 8% m3 92,59 zł 100,00 zł 

5 17 02 02 Szkło Szkło okienne 8% kg 1,39 zł 1,50 zł 

6 17 02 03 Tworzywa sztuczne Panele ścienne z tworzywa sztucznego itp. 8% kg 3,70 zł 4,00 zł 

7 17 03 80 Odpadowa papa Papa 8% kg 1,39 zł 1,50 zł 

8 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż 

wymienione w 17 05 03 

Gleba, ziemia - nie zawierające substancji 

niebezpiecznych 
8% m3 92,59 zł 100,00 zł 

9 17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione                                                       

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

Różne zmieszane odpady  - nie zawierające  

tworzyw sztucznych oraz substancji 

niebezpiecznych 

8% m3 370,37 zł 400,00 zł 

10 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
Trawa, liście, gałęzie                                                                        

(odpady ogrodowo-parkowe) 
8% m3 186,11 zł 201,00 zł 

11 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Meble 8% m3 342,59 zł 370,00 zł 
Załącznik 1 


