
 

                                                                                                                                    …………………………………….... 
                  Podpis wnioskodawcy 

……………………………………………………, dnia ………………………..………… 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

imię i nazwisko Wnioskodawcy/Nazwa Wnioskującego                   
                                                      
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

adres zamieszkania – ulica nr domu/lokalu  

                                        Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                             ul. Wrocławska 15          

kod pocztowy – miejscowość                                                                             56-416 Twardogóra     
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

PESEL lub NIP wnioskodawcy 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

numer telefonu osoby do kontaktu 
 

WNIOSEK O WYNAJEM KONTENERA  
 

Proszę o podstawienie kontenera typu KP-7  w celu wywozu odpadów: 
 

Miejsce podstawienia kontenera: Rodzaj odpadów: 
 
 

….........……………………………… 
(adres) 

 
Data podstawienia:      

 
______-______-____________ 

 
Planowana data odbioru: 

 
______-______-____________ 

 

☐ Gruz budowlany (bez zanieczyszczeń typu tworzywa sztuczne, worki 

papierowe, folie, szkło itp. – UWAGA: w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń następuje przekwalifikowanie odpadów na 
zmieszane odpady budowlane i rozliczenie zgodnie z cennikiem 
(usługa: 450 zł + 250 zł / 1 tona) 

 

☐ Zmieszane odpady budowlane (poremontowe) 

      (usługa: 450 zł + 600,00 zł / 1 tona)  
 

☐ Bioodpady  

      (usługa: 550 zł + 550,00 zł / 1 tona)  
 

☐ Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 

      (usługa: 550 zł + 850,00 zł / 1 tona)  
 

Transport kontenera powyżej 5km – dopłata za każdy dodatkowy km – 12,66 zł 
Opłata za wynajęcie kontenera na więcej niż 3 doby 18zł / doba   
 

Do cen zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT 

Jednocześnie akceptuję poniższe warunki realizacji zamówienia: 
Kontener można załadować do wysokości burty. Przepełnienie kontenera w 
stopniu uniemożliwiającym odbiór powoduje wstrzymanie odbioru do czasu 
usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki na miejscu lub obciążenie kosztami 
transportu. W przypadku napełnienia kontenera odpadami innymi niż 
deklarowane, Zleceniodawca zostanie dodatkowo obciążony kosztami 
utylizacji całości masy odpadu. DO KONTENERA PRZEZNACZONEGO NA 
GRUZ MOŻNA WRZUCAĆ: odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany, 
gazobeton, dachówkę, ziemię, tynk.  

DO KONTENERA NA ODPADY POREMONTOWE MOŻNA WRZUCAĆ: 
odpady powstałe podczas remontu z wyłączeniem gruzu, np.: elementy 
wyposażenia łazienki, listwy wykończeniowe, opakowania po materiałach 
budowlanych, tapety, okleiny, drewno, płyty kartonowo-gipsowe, siatka 
montażowa z klejem i kawałkami tynku, styropian zabrudzony (z kawałkami 
tynku).  
Zakaz wrzucania do kontenerów odpadów niebezpiecznych, farb, 
lakierów, odpadów toksycznych, żrących, płynnych i elektrosprzętu.   
Zapłata za usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

                                              ………………..………………........... 

      

……………………………………………..……………. 

        Podpis wnioskodawcy 
 

 Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
(dalej: ZGK) w Twardogórze, ul. Wrocławska 15. 
Wnioskodawca może kontaktować się z Administratorem listownie: na adres ul. 
Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, mailowo: na adres sekretariat@zgk.twardogora.pl, 
telefonicznie: pod numerem 71 315 80 60 lub z powołanym przez Administratora 
inspektorem ochrony danych iod@zgk.twardogora.pl  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest niniejszy wniosek (art. 6 ust. 1 lit. 
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 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 - RODO).  

Dane osobowe Wnioskodawcy ZGK może przekazywać:  
a) osobom upoważnionym przez ZGK -pracownikom i współpracownikom w celu 
realizacji wniosku, b) podmiotom przetwarzającym - którym zostaną zlecone czynności 
wymagające przetwarzania danych, c) innym odbiorcom - np. kurierom, 
ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, którzy według 
obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. Dane osobowe będziemy 
przetwarzać przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioskodawcy 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAMAWIAJĄCY 



 

                                                                                                                                    …………………………………….... 
                  Podpis wnioskodawcy 

 


