załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2021 z dnia 20.05.2021r.

ZAMÓWIENIE NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
ZLECENIOBIORCA: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALANYCH Sp. z o.o.
ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, Nr BDO 000003709
tel. (85) 682-23-57 w.26, 607 587 196
ZLECENIODAWCA:
Imię i nazwisko/nazwa firmy: ______________________________________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość):___________________________________________________
Pesel* lub NIP: ____________________________________________________________________________
Osoba kontaktowa: ______________________________________ tel.: ____________________________
• Zamawiam odbiór i zagospodarowanie odpadów (zaznaczyć ,,x’’ we właściwym polu wyboru) :
□ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
□ odpady wielkogabarytowe
□ beton i gruz betonowy (czysty)
□ odpadowa papa
□ zmieszane odpady remontowo – budowlane (pozbawione gruzu, niewielka domieszka odpadów
izolacyjnych)
□ odpady izolacyjne (styropian, wełna)
□ inne ………………………………………………………………………………
• Na poczet wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów zamawiam (zaznaczyć ,,x’’ we
właściwym polu wyboru) :
□ pojemnik o pojemności 1,1m3 - …………szt.
□ kontener o pojemności 3m3 -………szt.
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□ kontener o pojemności 5m - ……………szt.
□ kontener o pojemności 7m3 - ……..szt.
□ inna pojemność- ……………..m3 - …………szt.
• Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji odpadów:
_______________________________________________________________________________________
•

Odpady będą klasyfikowane wg. przypisanego kodu dla odpadu przez Zakład Zagospodarowania
Odpadów, Hajnówka (17-200), ul. Szosa Kleszczelowska 35 i PUK Sp. z o.o. W przypadku odbioru
odpadów innych niż deklarowane zobowiązuję się do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym
cennikiem. Odpowiedzialność za kontener w terminie wynajmu ponosi Zleceniodawca.
Cena obejmuje postój kontenera u klienta przez 3 dni robocze(nie licząc dnia podstawienia). Brak
zgłoszenia odbioru odpadów w tym terminie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty postojowej
zgodnie z cennikiem PUK Sp. z o.o..

•

Zamawiam odpłatny transport odpadów zgodnie z cennikiem PUK sp. z o.o.:

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
•

Termin podstawienia kontenera/pojemnika w dniu _______/________/20_______ r.

_____/______/20_____ r.
data złożenia zamówienia

_____________________________
czytelny podpis osoby uprawnionej / stempel firmowy

Oświadczam, że jestem zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru BDO
….................................................................................

OŚWIADCZENIA:
1. Wyrażam zgodę na to, aby należność za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalona została
zgodnie z Cennikiem usług odbioru odpadów obowiązującym w PUK sp. z o.o.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z Cennikiem usług odbioru odpadów obowiązującym w PUK sp. z
o.o. oraz Regulaminem Przyjmowania Odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce
i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PUK Sp. z o.o. z siedzibą w
Hajnówce dla celów związanych z ewidencją i sprawozdawczością, a także w celu wystawienia faktury
z odroczonym terminem płatności; w zakresie dostarczonych przeze mnie odpadów, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,poz.922 ) *
4. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest PrzedsiębiorstwoUsług Komunalnych sp. z o.o. siedzibą w
Hajnówce.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w określonym wyżej celu.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
4. Dane zostają podane przeze mnie dobrowolnie.*
….................................................................................
podpis czytelny Zleceniodawcy

*- zapis dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

