
   

(Nazwa Zleceniodawcy/ pieczątka firmy)                   (miejscowość i data) 
 

ZLECENIE NA TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW: 

/ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WSZYSTKIE RUBRYKI /  

Dane Zleceniodawcy:  Dokładne miejsce odbioru: 

Nazwa  Miejscowość:  

Adres  ulica i nr posesji:  

NIP:  Osoba kontaktowa  

REGON:  Nr telefonu:  

Nr BDO:  
 Deklarowany 

termin odbioru: 
 

 

Zlecamy firmie SanTa-EKO Sp. z o.o. odbiór następujących odpadów: 
/ NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE RUBRYKI /  

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość 

( Mg, kg, m³, 
szt.) 

sposób spakowania 
/przygotowania odpadu do 

odbioru 

uzgodniona 
stawka cenowa* 

     

     

     

     
 

Informacje dodatkowe: 
 
 

Oświadczam, że rodzaj odpadów przygotowanych do odbioru będzie zgodny z odpadami zadeklarowanymi i uzgodnionymi w 
niniejszym zleceniu. 

W przypadku, gdy odpady przygotowane do odbioru będą niezgodne z zadeklarowanymi w zleceniu, i/lub gdy zostanie 
stwierdzony w odpadach inny rodzaj odpadów nieobjętych zleceniem, zobowiązuję się do pokrycia dodatkowych kosztów 
związanych z utylizacją tych odpadów według obowiązujących stawek cenowych (aktualny cennik dostępny jest w Biurze Obsługi 
Klienta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 8, nr tel. 15 823-69-41). Oświadczam, że o powyższym zostałem poinformowany i nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

* W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji usługi okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego 
Zlecenia i niezależnych od Wykonawcy ( w tym: wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów,  zmiany stawek urzędowych za 
składowanie odpadów)., Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmian cen w dowolnym terminie, w tym także w trakcie 
realizacji zlecenia. W przypadku wstrzymania przyjęć odpadów przez instalacje, Wykonawca zastrzega sobie także wstrzymanie / 
zawieszenie realizacji zleconej usługi do odwołania. O każdym takim przypadku Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę. 

Zleceniobiorca informuje, a Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych jest  
SanTa-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w. 27-600 Sandomierz, ul. Holownicza 1. Dane przetwarzane są dla celów związanych  
z realizacją przedmiotu niniejszego Zlecenia, a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji, prowadzenia 
działań windykacyjnych, jak również dla celów związanych ze sprawozdawczością finansową. Zleceniodawca oświadcza, że został 
poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz o tym, że ich podanie ma charakter 
dobrowolny, ale niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów. 

 

 
 
______________________________ 
czytelny podpis Zleceniodawcy 


