
Załącznik nr 2 

Z L E C E N I E   nr .......... / BOK / 2022 / KP 

przekazane w dniu ................................... przez  Zleceniodawcę:  ............................................................................................               

         ( Zleceniodawca - imię i nazwisko, nazwa firmy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres, telefon…………………………………………………………………………NIP………………..……………… 

NR BDO (jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………………………………………………………Nr kodu płatnika TOM: …………………………………………. 

dla Zleceniobiorcy:  Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, ul. Partyzantów 6 b. 

Zlecenie dotyczy wykonania przez Zleceniobiorcę następującej usługi: 

a) podstawienie kontenera typ KP-7 na odpady komunalne w dniu ..........................................szt. .....................   

na nieruchomości w Łukowie ................................................................................................................................ 
      ( ulica, nr domu ) 

 

b) odbiór odpadów komunalnych z w/w nieruchomości w kontenerze KP-7 w dniu ...................................... 

Warunki realizacji zlecenia: 

1. PUIK - Zakład oczyszczania Miasta (TOM) podstawi kontener otwarty lub zamknięty – w zależności od rodzaju 

odpadów, który zostanie załadowany przez Zleceniodawcę odpadami: 

1) odpady ulegające biodegradacji - kod 20 02 01,  (trawa, liście, gałęzie), 

2) inne odpady nie ulegające biodegradacji - kod 20 02 03 (odpady z cmentarza), 

3) odpady z targowisk - kod 20 03 02, 

4) odpady z oczyszczania ulic i placów - kod 20 03 03, 

5) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach - kod  ex 20 01 99, 

6) odpady  betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany - kod 17 01 01, 17 01 02, 

(czysty gruz betonowy lub ceglany bez obcych domieszek), 

7) zmieszane odpady gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych – kod 17 01 07, 

8) odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07. 

 Zakazuje się ładowania do kontenera odpadów: niebezpiecznych, poprodukcyjnych, nieczystości ciekłych. 

2. Kontener powinien być ustawiony w taki sposób, aby był możliwy jego załadunek przez samochód specjalistyczny 

(twarde podłoże, swobodny dojazd). 

3. Zleceniodawca przyjmuje odpowiedzialność materialną za uszkodzenie kontenera podczas jego załadunku odpadami, 

w okresie, kiedy kontener jest w jego dyspozycji. 

4. Po wykonaniu usługi odbioru odpadów z nieruchomości przez Zleceniobiorcę, zostanie wystawiona faktura według 

CENNIKA  za usługi świadczone przez PUIK Sp. z o.o. poza systemem powszechnym na terenie miasta Łuków. Opłata 

obejmuje podstawienie kontenera oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Uwaga: - opłata za dojazd tam i z powrotem – 5,- zł/ 1 km poza granicami administracyjnymi miasta,  

       - dopłata 25,- zł za każdą rozpoczętą dobę z wyłączeniem dni wolnych od pracy, sobót i świąt. 

5. Ilość załadowanych odpadów nie może przekroczyć 4 ton ( w przypadku gruzu, ziemi, itp. objętość nie może być 

większa niż 3/4 objętości kontenera). 

6. W przypadku przeładowania stwierdzonego przez kierowcę - operatora Zleceniobiorcy, kontener będzie rozładowany 

do wagi umożliwiającej jego załadunek na samochód. Obowiązek ten leży po stronie Zleceniodawcy. 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się być obecnym na nieruchomości w czasie podstawienia kontenera i w czasie odbioru 

kontenera. 

8. Termin wykonania ww. usługi uzgodniono z TOM i przekazano do realizacji do TOM 

w dniu ......................... do Pani/a ...................................... 

 

 

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

                        Zleceniodawca - podpis 

 

 

Przyjmujący Zlecenie: .................... 

 Podpis przyjmującego ksero Zlecenia (TOM): .............................................................. 

                  (data, podpis przyjmującego Zlecenie) 



            Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

           w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b, tel. 25 798 22 04. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PUIK Sp. z o.o. e-mail: 

iod@puik.lukow.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. Wykonania umowy i wynikającej z niej obowiązków i postanowień, na podstawie (art. 6 ust.1 lit. b 

RODO). 

b. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PUIK Sp. z o.o. na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  przepisów podatkowych i z zakresu 

rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

c. Wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących                 

przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: 

Podmiotom, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom 

oprogramowania), oraz stosownym osobom, podmiotom, urzędom, organom rządowym i samorządowym 

określonym przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami w PUIK Sp. z o.o. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez   czas 

potrzebny w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, czy też z uwagi na 

obowiązek przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu 

publicznego. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 a także prawo do przenoszenia danych: 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Informuje się także, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji usług  

a osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, przy czym ich   niepodanie skutkować 

będzie brakiem możliwości zawarcia umów. 

7. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI 

 

Łuków, dnia................................................. 

 

 

Czytelny podpis ............................................. 

 


