
Bogatynia, dnia …………………..… 

………………………………. 
 ( nazwisko i imię, nazwa firmy) 

……………………………….. 
(adres) 

………………………………. 
(numer  NIP  / PESEL) 

………………………………. 
(nr telefonu) 

Gminne  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z o. o. 

ul. Kilińskiego 17 

59-920 Bogatynia 

 

 

ZLECENIE  

 

 

Zlecam podstawienie pojemnika odkrytego KP-7 na odpady 

 

w terminie ……………………………………………………………………………….. 

 

na adres …………………………………………………………………………………..  

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przyjęcia 

i transportu odpadów składowanych w pojemniku KP-7, cennikiem oraz że należność za 

wykonaną usługę ureguluję w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

 

 

 

      ……………………………………….. 
       (podpis zamawiającego) 

 

 

Zasady przyjęcia i transportu odpadów składowanych w pojemniku KP-7: 

 
1. Klasyfikacji odpadów składowanych w pojemniku KP-7 dokona pracownik Składowiska Odpadów przy  

ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni.  

2. Zlecający usługę zostanie obciążony opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz kwitem wagowym 

wystawionym przez pracownika Składowiska Odpadów przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni.  

3. Maksymalna granica napełnienia pojemniku KP-7 przez Zamawiającego usługę, to 2/3 pojemności 

pojemnika. W przypadku przepełnienia pojemnika, Zamawiający usługę opróżni pojemnik na koszt 

własny do wyznaczonej granicy napełnienia oraz zostanie obciążony kosztem dodatkowego wywozu, 

kalkulowanym indywidualnie. 

4. Przez pierwsze 5 dni roboczych najem pojemnika KP-7 jest bezpłatny. Koszt najmu za każdy następny dzień 

powyżej pięciu dni roboczych wynosi: 11,83 zł brutto (niezależnie od ilości wywozów). 

5. Zamawiający usługę ponosi pełną odpowiedzialność za stan pojemnika KP-7 w okresie jego użytkowania. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Zamawiający usługę zostanie obciążony kosztami związanymi z ich 

usunięciem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Cennik usług odbioru odpadów składowanych w pojemniku KP-7: 

I. OPŁATA za odbiór odpadów wg cennika obowiązującego w Zleceniobiorcy (podstawowe rodzaje 

odpadów wymienione w tabeli nr 1, pełny cennik dostępny u Zleceniobiorcy)  
dokonywana jest zgodnie z ich wagą, ceną składowania i utylizacji oraz  opłatą za transport wg strefy 

(tabela nr 2). 

Tabela nr 1. 
 

Lp 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadów 

Cena netto  

utylizacji 

zł/tonę 

Cena brutto  

utylizacji 

zł/tonę 

1. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 410,00 zł 442,80 zł 

2. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 100,00 zł* 108,00 zł* 

3. 17 01 02 Gruz ceglany 100,00 zł* 108,00 zł* 

4. 17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
110,00 zł* 118,80 zł* 

5. 17 01 07 

Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

110,00 zł* 118,80 zł* 

6. 17 05 04 
Gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione  

w 17 05 03 
100,00 zł* 108,00 zł* 

7. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 450,00 zł 486,00 zł 

8. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 400,00 zł 432,40 zł 

9. 20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 100,00 zł* 108,00 zł* 

10. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 395,00 zł 426,60 zł 

11. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 660,00 zł 712,80 zł 

12. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 650,00 zł 702,00 zł 

13. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 550,00 zł 594,00 zł 

14. 
Usługa posegregowania odpadów dostarczonych jednym transportem wg 

załączonych kart przekazania odpadów. 
500,00 zł 540,00 zł 

 

* cena dotyczy frakcji 0-50 cm,  

    frakcja powyżej 50 cm – cena ulega podwojeniu 

 

 

 

 
Tabela nr 2. Opłata za transport z podziałem na strefy. 

 

1. 
I strefa (miasto Bogatynia) 

207,25 zł netto  

za 1 szt. 

2. 
II Strefa (gmina Bogatynia, Bogatynia 3) 

348,57 zł netto  

za 1 szt. 

 

 


