Zakład Gospodarki Komunalnej
Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 17 24 13 575, fax. 17 24 11 513
NIP 8161660987, REGON 180349467, KRS 0000310509, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
A. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna
B. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

zawarcie nowej umowy (wnioskowana data ___-___-_____)
aktualizacja obowiązującej umowy (data zaistnienia zmiany ___-___-_____)
C. WNIOSKODAWCA
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu

NIP

REGON

Telefon kontaktowy

C.2 DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT

Imię i nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Imię i nazwisko

Stanowisko / Funkcja

C.3 ADRES E-MAIL (na który będą przesyłane faktury w formie elektronicznej)

C.4 ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.5 ADRS KORESPONDENCYJNY (jeśli jest inny, niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
D.

Kod pocztowy

Poczta

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. OŚWIADCZAM, ŻE:

Odpady są zbierane w sposób selektywny (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady,
pozostałe odpady komunalne zmieszane)
F. ZAPOTRZEBOWANIE NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
F.1 ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Pojemność pojemnika według wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
(patrz str. 4 wniosku)
……………………………………………………….... x ………………………….. = ………………………… [litry]
przyjęty wskaźnik
ilość
nagromadzenie

Rodzaj odpadów

Typ pojemnika
60 l

Ilość pojemników

120 l
ODPADY KOMUNALNE
ZMIESZANE

240 l
1100 l
7000 l (KP-7)

Częstotliwość odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik do umowy
(nie częściej niż raz w tygodniu, nie rzadziej niż raz na miesiąc).

F.2 ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE SELEKTYWNIE

Rodzaj odpadów
komunalnych zbieranych
selektywnie
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
PAPIER
SZKŁO
BIOODPADY

Typ pojemnika

Ilość pojemników

240 l
1100 l
240 l
1100 l
240 l
1100 l
240 l
1100 l
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Rodzaj odpadów
komunalnych zbieranych
selektywnie
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Typ worka

Ilość worków

120 l

PAPIER

120 l

SZKŁO

120 l

BIOODPADY

120 l

Częstotliwość odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik do umowy
(nie częściej niż raz w tygodniu, nie rzadziej niż raz na miesiąc).

G. ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI DODATKOWE
Wynajem/dzierżawa pojemników:
Usługa dodatkowa

Ilość pojemników

Pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l
Pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 240 l
Pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 1100 l
Pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 7000 l (KP-7)
Pojemnik do segregacji odpadów o pojemności 240 l
Pojemnik do segregacji odpadów o pojemności 1100 l

H. PODPIS WNIOSKODAWCY

Imię

Nazwisko

Data (dd-mm-rrrr)

Czytelny podpis

I. DODATKOWE INFORMACJE

POUCZENIE:
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy z mocą
obowiązywania od daty wskazanej w polu B wniosku. Fakturowanie usług świadczonych przez
Zakład będzie odbywało się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
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OBJAŚNIENIA:
1.
2.
3.

4.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje cennik stanowiący załącznik
do umowy.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów
stanowiącym załącznik do umowy.
Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć nieruchomości, na których prowadzona jest
wszelka działalność gospodarcza lub inna działalność nie będąca działalnością gospodarczą
(szkoły, urzędy, stowarzyszenia itp.).
W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne przy doborze
pojemnika należy wziąć pod uwagę wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych określone
w § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

§ 6 ust. 2 Regulaminu:
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (prowadzi się wszelką działalność
gospodarczą lub inną działalność nie będącą działalnością gospodarczą, np. szkoły, urzędy, stowarzyszenia itp.),
a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady
komunalne dostosowując ich pojemność do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając niżej
wymienione miesięczne minimalne wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych:
1) dla przedszkoli, szkół wszelkiego typu, ośrodków wsparcia dziennego pobytu – 10 l na każde dziecko,
ucznia, pracownika, podopiecznego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l miesięcznie;
2) dla domów dziecka, całodobowych ośrodków wsparcia – 45 l na każde dziecko, klienta i 30 l
na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l miesięcznie;
3) dla lokali handlowych:
a) związanych ze sprzedażą artykułów spożywczych – 100 l na każde 10 m 2 powierzchni sprzedaży,
jednak co najmniej jeden pojemnik 240 l na lokal miesięcznie,
b) związanych ze sprzedażą artykułów przemysłowych, w tym aptek – 50 l na każde 10 m²
powierzchni sprzedaży, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal miesięcznie,
c) związanych ze sprzedażą artykułów spożywczych i przemysłowych łącznie – 75 l na każde 10 m
2 powierzchni sprzedaży, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal miesięcznie;
4) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal miesięcznie;
5) dla punktów szybkiej obsługi – co najmniej jeden pojemnik 120 l na punkt miesięcznie;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych – 45 l na każdego pracownika, jednak
co najmniej jeden pojemnik 60 l na punkt miesięcznie;
7) dla biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic, banków i innych budynków
użyteczności publicznej – 30 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na punkt
miesięcznie;
8) dla obiektów sportowych:
a) do 1000 m² włącznie powierzchni wykorzystywanej na cele sportowe w budynku – 1 l na każdy
1 m² powierzchni, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l miesięcznie,
b) powyżej 1000 m² powierzchni wykorzystywanej na cele sportowe w budynku – 1000 l oraz 0,5 l na
każdy rozpoczęty m² powierzchni wykorzystywanej na cele sportowe powyżej 1000 m², jednak
co najmniej jeden pojemnik 1100 l miesięcznie;
9) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych – 20 l na jedno miejsce noclegowe, jednak
co najmniej jeden pojemnik 120 l na punkt miesięcznie;
10) dla cmentarzy – w zależności od zapotrzebowania, jednak co najmniej dwa pojemniki 240 l miesięcznie.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWA SARZYNA SP. Z O.O.
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna.
2. W ZGK Nowa Sarzyna Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
z którym można się skontaktować:
a) poprzez adres e-mail: iod@zgk-ns.pl;
b) telefonicznie pod numerem: 17 24 13 575;
c) pisemnie: Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa
Sarzyna.
3. Gromadzimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezbędne do świadczenia usług i sprzedaży
towarów w ramach prowadzonej działalności.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż
towarów;
b) realizacji zawartej umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów;
c) realizacji umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań publicznych;
d) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie
zawarciem;
e) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie wydziałów ZGK Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
(monitoring wizyjny);
f) administracji wewnętrznej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w zakresie dozwolonym przez prawo, tzw. prawo
do bycia zapomnianym;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając zmian ich ograniczenia;
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osoba, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
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f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani /Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięci informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZGK Nowa Sarzyna
Sp. z o. o, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych odosobowych jest dobrowolne, jednakże
odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług
świadczonych przez ZGK Nowa Sarzyna Sp. z o. o.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie papierowej
i nie będą profilowane.
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