ZLECENIOBIORCA:
EKOSAN Sp. z o.o.
Chałupy 13B

76-024 Świeszyno

Tel. 571-309-499

e_mail: biuro@ekosanodpady.pl

BDO 000007970

…….…………………….., dnia ……………………………

ZLECENIE

WYKONANIA USŁUGI

ZLECENIODAWCA:
OSOBA FIZYCZNA: imię i nazwisko, adres, PESEL
FIRMA: nazwa firmy, adres, NIP

……………………….……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..………..
Nr telefonu ………………………………………
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail *:

………………………………………………………………………………………………………………
*W przypadku braku zgody na kontakt przez e-mail, korespondencja przesyłana będzie przez Zleceniobiorcę pisemnie, za przesyłkę
doliczony będzie koszt opłaty pocztowej wg aktualnie obowiązującej taryfy Poczty Polskiej S.A.

Zlecam wywóz odpadów w tym budowlanych, z remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej wg kodów odpadu ze str. 2: …………………………………………
z miejscowości:……………………………………………...……………………………………...........
Pojemność kontenera /3m3 , 5 m3, 7 m3/…………………………………………………….
Termin wykonania usługi: od …………….………… do ……………..…………
Oświadczam, że:
jestem / nie jestem zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów /BDO/**
Przedsiębiorca zobowiązany jest do wygenerowania Karty Przekazania Odpadów w bazie BDO.
W przypadku braku karty w bazie BDO zlecenie nie będzie zrealizowane .
•
•
•
•
•
•
•

jestem upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.,
do niniejszego zlecenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów,
klasyfikacja odpadów odbywa się na podstawie w/w przepisów; integralnym załącznikiem do niniejszego zlecenia str.2 jest wykaz odpadów zgodny
z katalogiem odpadów sklasyfikowanych w Rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów
odpadów,
wyrażam zgodę na końcową klasyfikację odpadu w zakładzie utylizacji lub przeładunku odpadu.
z uwagi na ochronę środowiska i zróżnicowanie wysokości cen odpadów, zostałem pouczony o potrzebie segregacji odpadów oraz skutkach
finansowych z tego wynikających.
oświadczam iż zapoznałem się z cennikiem wywozu odpadów dostępnym na stronie internetowej zleceniobiorcy
w przypadku odpadów zmieszanych - cena ustalana będzie indywidulanie po dokonaniu klasyfikacji odpadów według stanu faktycznego odpadu w
zakładzie utylizacji odpadów lub stacji przeładunkowej. Sposób i termin zapłaty określony na fakturze.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
informuję, iż:
•
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOSAN Sp. z o.o. z siedzibą w Chałupach (75-024), Chałupy 13 B, zwana dalej Spółką,
•
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług Spółki i nie będą udostępniane innym podmiotom,
•
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
•
podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
Upoważniam EKOSAN Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy i akceptuję następujące warunki:
•
Końcowa i obowiązująca klasyfikacja odpadu dokonywana jest wg stanu faktycznego odpadu w Zakładzie Utylizacji Odpadów lub podczas
przeładunku w EKOSAN Sp. z o.o.;
•
Zmieszanie różnych frakcji odpadów powoduje, że opłata w Zakładzie Utylizacji Odpadów jest naliczana wg ceny odpadu, który jest objętościowo
(wagowo) największy lub cenowo najdroższy,
•
Postój kontenera na terenie wskazanym przez Zleceniodawcę powoduje odpowiedzialność cywilną za naruszenia praw innych podmiotów np.
spółdzielni mieszkaniowej, gminy, Zarządu Dróg itp.
Za wykonanie zlecenia EKOSAN Sp. z o.o. wystawi fakturę i wskaże konto bankowe do uiszczenia zapłaty za usługę.
Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy rzeczowo jest Sąd w Koszalinie.
** właściwe podkreślić
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CENNIK WYWOZU ODPADÓW obowiązuje od 01.01.2022r.

KOD ODPADU

CENA NETTO
za 1 tonę /Mg/
zagospodarowania
odpadów

RODZAJ ODPADU

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

600,00 zł

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

600,00 zł

15 01 07

Opakowania ze szkła

16 01 03

Zużyte opony

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów /z wyjątkiem suporexu, terakoty/

120,00 zł

17 01 02

Gruz ceglany
/z wyjątkiem suporexu, terakoty/

120,00 zł

17 02 01

Drewno

550,00 zł

17 02 02

Szkło

900,00 zł

17 02 03

Tworzywa sztuczne

1 300,00 zł

17 03 80

Odpadowa papa

1 300,00 zł

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione
w 17 06 01 i 17 06 03

1 300,00 zł

17 09 04

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

800,00 zł

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

600,00 zł

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1 100,00 zł

20 03 99

Komunalne niewymienione w innych podgrupach

1 000,00 zł

600,00 zł
1 200,00 zł

MIEJSCOWOŚĆ

Cena netto za transport odpadów
za 1 kurs

Koszalin
Mielno

500,00 zł
800,00 zł

Sianów

500,00 zł

Świeszyno

300,00 zł

Manowo

400,00 zł

Biesiekierz
Tychowo

500,00 zł
800,00 zł

Malechowo

800,00 zł

Białogard

800,00 zł

Polanów

900,00 zł

Dzierżawa kontenera
netto za 1 miesiąc

500,00 zł

W przypadku pozostałych kodów odpadów, ceny za odbiór, transport i utylizację, ustalamy indywidualnie.

Zapoznałem się / Zapoznałam się z treścią
i akceptuję warunki zawarte w zleceniu usługi
…………………………………………….….
Czytelny i osobisty podpis Zleceniodawcy
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