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MPGK Sp. z o. o. 

ul. Wolności 26 

73-200 Choszczno 

tel. cent. (95) 765-23-75 

 

Biuro Obsługi Klienta 

tel. (95) 765-20-66 

 

Numer ewidencyjny Usługobiorcy: 
 
 

 

DANE ZLECENIODAWCY 

Nazwa pełna firmy/Imię, nazwisko 

 

Adres siedziby/Adres zamieszkania (ulica-nr domu-miejscowość-kod pocztowy) 

 

Adres korespondencyjny  
 

NIP (dla firm) Telefon kontaktowy 

PESEL 

ZLECAM : 

Podstawienie kontenera o pojemności (4 m
3 
lub 7m3)______w celu wywozu odpadów_____________________________ 

z posesji: 

__________________________________________________________________________________________________
 

(Adres nieruchomości, na której ma być podstawiony kontener (zrealizowana usługa)
 

której jestem  

 

(Właścicielem, dzierżawcą, najemcą, itp)*
 

 

Planowany dzień podstawienia kontenera:      _______-_______- __________,    tj.(dzień tygodnia):________________ 

 

 

OŚWIADCZENIE  

      O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ              

 

Ja, niżej podpisany(a) .................................................................................................................................................................  

                              (imię i nazwisko wnioskodawcy albo osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku osoby prawnej ) 
 

legitymujący się ..................................... nr …............. seria …...............................wydanym przez……………........... ......... 
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz organ wydający) 

 

 

OŚWIADCZAM, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością …............................................................................................................................... 

         (rodzaj nieruchomości – budynek., mieszkanie,  działka itp. ) 

 

mieszczącej się pod wskazanym w zleceniu adresem, wynikające z tytułu: 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

(Umowa dzierżawy, najmu itd.) 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 

karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 
 

.........................................................                                                                                     ............ ......................................... 

                
 (miejscowość, data)                                                (podpis)

 

(*)W przypadku wskazania innego tytułu niż własność, należy dołączyć kopię umowy lub oświadczenie o posiadanym prawie  do dysponowania nieruchomością. 

Wyciąg z cennika usług świadczonych przez MPGK Sp. o. o. w Choszcznie
 

 

 

ZLECENIE   

 

 

 

Choszczno, dnia:................................20........r. 
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Lp. 

Rodzaj usługi  Jednostka Cena netto  Cena brutto  

1. Utylizacja zmieszanych odpadów budowlanych  (odpady po budowlane, remontowe z wyłączeniem gruzu) Mg
 

163,89 zł 177,00 zł 

2. Utylizacja czystego gruzu (betonowy, ceglany, ceramiczny) Mg
 

100,00 zł 108,00 zł 

3. Utylizacja odpadów wielkogabarytowych (np. meble, drzwi, futryny, okna, zabawki dużych rozmiarów, itp.) Mg
 

540,00 zł 583,20 zł 

4. Utylizacja papy Mg
 

220,00 zł 237,60 zł 

5. Utylizacja odpadów ulegających biodegradacji Mg
 

196,31 zł 212,02 zł 

6. Utylizacja odpadów komunalnych zmieszanych (dot. odpadów nieobjętych  gminnym systemem zagospodarowania odp. 

komunalnych) 

Mg
 

490,00 zł 
 

529,20 zł 

7. 
Utylizacja materiałów innych niż wymienione  w 17 06 01 i 17 06 03 (np. styropian) 

Mg
 

255,25 zł 275,67 zł 

8. 
Utylizacja elementów zawierających PCB –  zderzaki i inne elementy samochodowe 

Mg
 

296,52 zł 320,24 zł 

9. 
Utylizacja czarnej foli (rolniczej) 

Mg
 

296,52 zł 320,24 zł 

10. 
Utylizacja opon 

Mg
 

200,00 zł 216,00 zł 

11. 
Utylizacja szyb samochodowych 

Mg
 

163,88 zł 177,00 zł 

12. Dzierżawa kontenera (opłata za okres postoju kontenera na posesji Klienta, liczona od dnia podstawienia 

kontenera do dnia zgłoszonego odbioru, z wyłączeniem niedzieli) 
doba

 

 
27,68 zł  

  

  
30,00 zł  

13. Dojazd (trasa przejazdowa pojazdu liczona każdorazowo przy podstawianiu, opróżnianiu, wymianie, odbiorze ) km
 

3,60 zł 3,89 zł 
 

Weryfikacja odpadów przekazanych w kontenerze  z odpadami zadeklarowanymi w zleceniu następuje na Składowisku 

Odpadów w Stradzewie. Dokument  wystawiany na Składowisku, ustalający rodzaj faktycznie przekazanych odpadów,  

stanowi podstawę rozliczenia zlecenia. 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z aktualnie obowiązującym cennikiem usług Spółki i zobowiązuję się do uregulowania faktury za wykonanie powyższego 

zlecenia w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia, 

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno 

moich danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku. 

     Zlecenie sprawdził i przyjął:         Podpis zleceniodawcy-płatnika 

 

.............................................................                 .......................................................... 
           (pieczęć i podpis, data przyjęcia)  

 
 

 

 
POTWIERDZAM WYKONANIE ZLECENIA: 
 

 

KURS I KURS II KURS III RAZEM 

Data od /Data do   

 

   

Ilość odpadów 

 
Mg m3 Mg m3 Mg m3 Mg m3 

Rodzaj odpadów(1) zmieszane odpady   

    budowlane 

czysty gruz 

odpady  wielkogabarytowe 

odpady komunalne. 

inne................................... 

zmieszane odpady   

    budowlane 

czysty gruz 

odpady  wielkogabarytowe 

odpady komunalne 

inne................................... 

zmieszane odpady   

    budowlane 

czysty gruz 

odpady  wielkogabarytowe 

odpady komunalne 

inne................................... 

 

zmieszane odpady   

    budowlane 

czysty gruz 

odpady  wielkogabarytowe 

odpady komunalne 

inne................................. 

 

Godzina wyjazdu/ 

stan licznika 
    

Godzina przyjazdu/ 

stan licznika 
    

Dojazd (km)     

Dzierżawa kontenera   

(doba) 
    

Potwierdzenie o dokonaniu rozliczenia
(1)

 :     
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TAK   NIE  

        (1) właściwe zaznaczyć                                                                                                                                                                                     Zleceniobiorca 

 

                                                                                                                         ...................................... 
                                    (pracownik MPGK Sp. z o. o. ) 
 

 

Klauzula informacyjna / zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Informujemy, że: 

 

  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonych poniżej jest: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno 

tel. 95-765-23-75, adres e-mail: rodo@mpgkchoszczno.pl 
 

 Celem zbierania danych jest przetwarzanie w związku ze złożonym zamówieniem na usługę. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępności do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzanie , a także prawo sprzeciwu, zażądania przetwarzanie i przenoszenia danych, 

jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skarg do 

organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Danych Osobowych). 

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania danych związanych 

z wykonaniem zamawianej usługi. 

 W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi.  

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu przedmiotom trzecim, 

odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 Dane osobowe przechowywane są zgodnie z przepisami archiwizacji dokumentów 

oraz przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 

…................................................................. 
czytelny podpis 


