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

…………………….…………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………. 

………………………………………..………………………. 

NIP/PESEL: ………..………………………………………. 

BDO*: ……………………………….………………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………..                                

  Zlecenie nr ......................./2023 
 
Zlecam podstawienie kontenera …………………………. w dniu ……….…………….…  na adres: 

- wyżej wymieniony, 

-                       inny: ………………………………………….………………… 

Upoważniam MPGK Sp. z o.o. w Darłowie do wystawienia faktury 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:  
64,81 zł + 8% VAT = 70 zł brutto za każdy m3 w kontenerze 

 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 zgodnie  z aktualnym cennikiem 

 usługa transportowa podstawienia i odebrania kontenera na odpady, na terenie miasta Darłowo (każdy odebrany kontener):  
166,67 zł + 8% VAT = 180,00 zł brutto  

Odpady budowlane i rozbiórkowe posegregowane (z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 09 04, 17 03 08), będą odebrane  
w ramach nieodpłatnego limitu (nieruchomości zamieszkałe) po wypełnieniu wniosku w Urzędzie Miasta – pokój nr 4 

Po przekroczeniu określonych limitów bezpłatnego przyjęcia: 
odpady budowlane tj.: 
- 500 kg rocznie – budownictwo jednorodzinne 
- 400 kg rocznie – lokal w nieruchomości wielolokalowej 
odpady wielkogabarytowe tj.: 
- 500 kg rocznie – budownictwo jednorodzinne 
- 350 kg rocznie – lokal w nieruchomości wielolokalowej 
Zostanie naliczona opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem (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; KP-7 -  178,86 zł + 23% VAT = 220,00 zł brutto 

 Cena usługi transportowej świadczona poza teren miasta Darłowo będzie ustalona indywidualnie 

 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 

 
*Oświadczam, że: 
Jestem /  nie jestem zobowiązany  do prowadzenia ewidencji odpadów (BDO) (właściwe podkreślić) 
Przedsiębiorca jest  zobowiązany do wygenerowania Karty Przekazania Odpadów w bazie BDO 
W przypadku braku karty w bazie BDO zlecenie nie będzie zrealizowane 
 

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

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

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

ul. 1-go Maja 1, 76-150 Darłowo 
Tel. 0 94 314 26 11 

BDO: 000009842 
nr rejestracyjny ZSL02383 

 
PRZEJMUJĄCY ODPAD 

MPGK Sp. z o.o. w Darłowie 

MPD 0003/000009842 
ul. Chopina 61, 76-150 Darłowo 

BDO: 000009842 

 



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz.UE.L Nr 119, poz.1 ), (RODO) Administrator 
danych  przekazuje następujące dane: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (dalej: MPGK)  
w Darłowie, ul. 1 maja 1 

2. Kontakt do Inspektora  Ochrony Danych: rodo@mpgkdarlowo.pl  
3. Dane osobowe będą przetwarzane:  

a. w celu wykonania i na podstawie umowy o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności Administratora - ustawa 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawa z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy podatkowe z zakresu rachunkowości 
– zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO, 

b. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

d. w celach analitycznych takich jak: optymalizacja procesów obsługi, analiza finansowa Spółki, itp. będących realizacją 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane: 
a) osobom upoważnionym przez administratora – pracownikom i współpracownikom w celu realizacji umowy/ 

wniosku/zlecenia,  
b) podmiotom przetwarzającym, którym zostaną zlecone czynności wymagające przetwarzania danych zgodnie z umową 

powierzenia danych, 
c) innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, a także organom 

władzy publicznej lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na mocy powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (Urzędy Skarbowe, ZUS). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po rozwiązaniu umowy do czasu 
wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych, do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa. Nie krócej niż okresy zgodne  
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  
7. Ma Pani/Pan prawo: 

a. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych; 

b. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

c. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 



Załącznik 1 
 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Uwagi 

Stawka 

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 np. płytami kartonowo- gipsowymi 

będzie klasyfikowany jako odpad 17 09 04) 
8% kg 0,18 zł 0,19 zł 

2 17 01 02 Gruz ceglany 
Cegła, gruz ceglany 

(gruz zanieczyszczony np. płytami kartonowo- gipsowymi 
będzie klasyfikowany jako odpad 17 09 04) 

8% kg 0,18 zł 0,19 zł 

3 17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia 
Umywalki, misy WC, bidety, wanny, brodziki, pozostałości  

po armaturze łazienkowej, kafelki 
8% kg 0,51 zł 0,55 zł 

4 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych 
 i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

Zmieszane odpady z betonu, odpadów ceramicznych  
w tym kafle z pieców, płytki ceramiczne, elementy 

wyposażenia i gruz ceglany, gruz ze ścian i z sufitów 
wraz z tynkiem, rozkute fundamenty, elementy zbrojeń 

betonowych, płytki, suporex, silikat, pustaki - bez innych 
zanieczyszczeń (np. tworzyw, makulatury, płyt k-g) 

8% kg 0,32 zł 0,35 zł 

5 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Tynki, tapety, okleiny 8% kg 0,93 zł 1,00 zł 

6 17 02 01 Drewno Drewno z budowy, palety, boazeria, elementy futryn 8% kg 0,93 zł 1,00 zł 

7 17 02 02 Szkło Szkło okienne, lustra, szklane drzwi 8% kg 0,93 zł 1,00 zł 

8 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

Panele ścienne i podłogowe z tworzywa sztucznego, rury, 
profile, folie malarskie i budowlane, wiaderka budowlane 

po farbach i klejach (z zestaloną zawartością), ramy 
okienne, plastikowe elementy, płyta falista przezroczysta 

8% kg 1,85 zł 2,00 zł 

9 17 03 80 Odpadowa papa Papa 8% kg 1,85 zł 2,00 zł 

10 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż 

wymienione w 17 05 03 
Gleba, ziemia - nie zawierające substancji 

niebezpiecznych 
8% kg 0,18 zł 0,19 zł 

11 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione  

w 17 06 01 i 17 06 03 
Styropian, wełna mineralna i szklana, pianka montażowa 

 i inne materiały izolacyjne, onduline izolacyjna 
8% kg 1,85 zł 2,00 zł 

12 17 08 02 
Materiały budowlane zawierające gips inne 

niż wymienione w 17 08 01 
Resztki zapraw, gładzi, mas samopoziomujących, płyty 

gipsowo-kartonowe 
8% kg 1,85 zł 2,00 zł 

13 17 09 04 

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

Nieposortowane (zmieszane) lub zanieczyszczone 
odpady budowlane, zanieczyszczony gruz 

8% kg 1,85 zł 2,00 zł 

14 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji Trawa, liście, gałęzie (odpady ogrodowo-parkowe) 8% m3 203,70 220,00 zł 

15 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Meble, wykładziny, gumoleum 8% kg 1,85 zł 2,00 zł 


