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Załącznik nr 1 do Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
 
 

Polkowice, dnia………………………… 
 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(dalej: „Wniosek”) 

WNIOSKODAWCA: 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
Firma prowadzonej działalności / spółki 

 
NIP…………….…………………….  REGON..……………………….………… KRS* …………..…………..….……………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, podstawa reprezentacji 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres siedziby prowadzonej działalności / spółki 

 
Telefon ……………..…………………e-mail …………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby prowadzonej działalności) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Oznaczenie sądu rejestrowego, w który prowadzi akta rejestrowe spółki 

* dotyczy spółek prawa handlowego 

 

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
 
1. Wyrażam wolę zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości niezamieszkanej położonej w gminie …………………………. przy ulicy 

……..……………………………………….…………………………………………, dalej: „Nieruchomość”). 

2. Oświadczam, iż posiadam prawo dysponowania wyżej wskazaną Nieruchomością. 

3. Oświadczam, że: 
□ jestem czynnym podatnikiem podatku VAT; □ nie jestem czynnym podatnikiem podatku VAT. 

 
4. Oświadczam, iż znane mi są przepisy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

Gmin Zagłębia Miedziowego, w szczególności przepisy uchwały z nr XV/69/20 Zgromadzenia Związku 

Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (dalej: „Regulamin”), a także innych 

przepisów  mających zastosowanie do zawarcia i wykonania Umowy na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych wynikających z aktów prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego. 

5. Oświadczam, iż w zgromadzonych odpadach nie występują odpady niebezpieczne. 

6. Oświadczam, iż w związku z prowadzoną działalnością na wskazanej we wniosku Nieruchomości 

wytwarzam określone rodzaje odpadów wskazane w tabeli na str. 2 niniejszego Wniosku. 

7. Zobowiązuję się do ich selektywnego zbierania we własnych pojemnikach lub workach o pojemności 

i ilości określonej w tabeli na str. 2 niniejszego Wniosku oraz zgodnie z częstotliwością tam wskazaną. 

8. Oświadczam, że powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odpady takie jak 

odpady budowalne i rozbiórkowe, chemikalia w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków 
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do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po tych 

środkach; odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczę 

do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz uiszczę dodatkową 

opłatę z tym związaną według odpowiednich stawek.   

9. Do Wniosku przedkładam: 

□ informację z CEIDG;      □ informację z KRS. 

 
10. Oświadczam, że prowadzę selektywną zbiórkę odpadów zgodnie z Regulaminem. Akceptuję 

minimalną częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów tj.: 

• odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

• bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

• odpady selektywnie zbierane - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.  

11. Wyrażam zgodę na ponoszenie opłat w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

powstałych w związku z selektywną zbiórką odpadów według obowiązujących stawek dla 

minimalnej częstotliwości.      

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polkowicką Dolinę Recyklingu sp. z o.o. z siedzibą  

w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu 

realizacji i archiwizacji niniejszego Wniosku. 

13. Oświadczam, iż wszystkie wyżej podane informacje są prawidłowe oraz jestem osobą 

upoważnioną do złożenia niniejszego Wniosku. 

14. Uwagi: 

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

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USUŁUG - PUNKT ODBIORU NR 1* 

Lp.  

Adres 
punktu 
odbioru 

Rodzaj 
odpadów 

Pojemność  
pojemnika (kontenera) / worka** 

Ilość 
pojemników 

(kontenerów)  
/worków 

Częstotliwość odbioru 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmieszane 
odpady 
komunalne 

pojemnik     
kolor 

czarny 

    

worek         

Papier 

pojemnik     kolor 
niebieski 

napis 
„Papier” 

    

worek         

Szkło 

pojemnik     kolor 
zielony 
napis 

„Szkło” 

    

worek         

Metale i 
tworzywa 
sztuczne 

pojemnik     
kolor żółty  

napis 
„Metale i 
tworzywa 
sztuczne” 

    

worek         

Bioodpady 

pojemnik   
           

  kolor 
brązowy  

napis 
„Bio"  

    

worek 
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* W przypadku wielu punktów odbioru proszę powielić i uzupełnić tabelę ze strony 4, która stanowi załącznik 

do niniejszego Wniosku. 

  

** Pojemności pojemników w tym worków do zbierania odpadów komunalnych:  

1. Odpady komunalne niesegregowane:  

• pojemniki: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 1,5 m3, 5,0 m3, 7,0 m3, 8,0 m3, 10,00 m3 i 10,00 m3 (prasokontenery); 

• worki: 120 l (0,12 m3). 

2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji: 

• pojemniki: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3 1,1 m3, 5,0 m3, 7,0 m3, 8,0 m3, 10,00 m3  
3. Odpady komunalne dla selektywnie zbieranych odpadów:  

• pojemniki: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 1,5 m3, 1,8 m3, 2,0 m3, 2,5 m3, 3,0 m3  5,0 m3, 7,0 m3,  

10,00 m3, i 10,00 m3 (prasokontenery); 

• worki: 120 l (0,12 m3). 

 
 
 

……………………………………… 
Podpis Wnioskodawcy 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Informujemy, iż : 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o. o. z siedzibą  

w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 786 866 210, e-mail: iod@pdr-eko.pl 

3. Dane będą przetwarzane zgodnie z art.6, ust.1, pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań  

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Dane osobowe będę przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres przewidziany przepisami prawa. 

5. Dane będą udostępniane jedynie upoważnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach. 

6. Osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania, sprostowania, oraz prawo do żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach prawem przewidzianych. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

9. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Wniosek sprawdzono pod względem formalnym 
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USUŁUG - PUNKT ODBIORU NR …. 

 

Lp.  

Adres 
punktu 
odbioru 

Rodzaj 
odpadów 

Pojemność  
pojemnika (kontenera) / worka** 

Ilość 
pojemników 

(kontenerów) 
/worków 

Częstotliwość odbioru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmieszane 
odpady 
komunalne 

pojemnik     
kolor 

czarny 

    

worek         

Papier 

pojemnik     kolor 
niebieski 

napis 
„Papier” 

    

worek         

Szkło 

pojemnik     kolor 
zielony 
napis 

„Szkło” 

    

worek         

Metale i 
tworzywa 
sztuczne 

pojemnik 
  
 

  
kolor żółty  

napis 
„Metale i 
tworzywa 
sztuczne” 

    

worek         

Bioodpady 

pojemnik   
          

  kolor 
brązowy  

napis 
„Bio"  

    

worek 

        
 


