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........................, dnia ___ . ___ . ______ r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formularz zamówienia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych 

 

Usługi dodatkowe dotyczą wyłącznie odbioru następujących odpadów komunalnych: popiołu, mebli i inne odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów zielonych, opon, odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych. 

Adres nieruchomości, z której nastąpi odbiór odpadów komunalnych: 
 
 

miejscowość: ………………………………… ulica: …………………………………… nr domu: …….….  
 

Na podstawie uchwały nr XXXV/415/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr 
XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi zamawiam następujące usługi: 
 

Rodzaj usługi 

Zaznaczyć 
rodzaj 
usługi!  

(X) 

Cena brutto 
usługi 

Ilość big-
bag lub 

kontenerów 

A 

RAZEM (cena 
brutto x ilość 
big-bag lub 
kontenerów) 

Udostępnienie (podstawienie, odbiór i transport 
odpadów do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów) pojemnika typu „big-bag” o 

pojemności 1,0 m3 

 177,00 zł /szt. szt. zł 

Udostępnienie (podstawienie, odbiór i transport 
odpadów do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów) kontenera o pojemności 5,0 m3 
 365,00 zł/szt. szt. zł 

Udostępnienie (podstawienie, odbiór i transport 
odpadów do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów) kontenera o pojemności 7,0 m3 
 495,00 zł/szt. szt. zł 

Rodzaj usługi w PSZOK 

Zaznaczyć 
rodzaj 
usługi!  

(X) 

Cena brutto 
usługi 

Ilość 
odpadów 
PONAD 
LIMIT 

B 

RAZEM (cena 
brutto x ilość 

odpadów ponad 
limit) 

Zagospodarowanie 1kg (0,001 Mg) odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

 
0,91 zł/kg 

ponad limit 500 kg 
kg zł 

Zagospodarowanie 1kg (0,001 Mg) odpadów 
stanowiących części roślin pochodzących z 

pielęgnacji terenów zielonych 
 

1,00 zł/kg 
ponad limit 100 kg 

kg zł 

Razem do zapłaty [A+B=C] 
C 

 

dane zamawiającego: 

 
……………..........………………………………………………………. 
imię 

 
……………..........………………………………………………………. 
nazwisko 
 

……………..........………………………………………………………. 
adres 
 

PESEL/NIP   
 
……………..........………………………………………………………. 
telefon kontaktowy ( w przypadku gdy nr telefonu nie będzie wpisany 
usługa nie będzie realizowana) 

 
…………………………………………………………………………… 
nr ewidencyjny podany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Urząd Miejski  
w Skoczowie  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Środowiska 
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1. Pojemnik typu „big-bag” oraz kontenery udostępniane są na okres do 3 dni roboczych. Udostępnienie 
pojemnika/kontenera za każdy jeden dzień dodatkowo wynosi 36,00 zł brutto. Szczegóły dotyczące realizacji 
zamówienia udostępnienia big-bag lub kontenera zostaną ustalone telefonicznie przez przedstawiciela firmy 
odbierającej odpady komunalne; termin odbioru należy uzgodnić z przedstawicielem tej firmy.  
 
2. Od właściciela nieruchomości, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w danym roku kalendarzowym odbierane będzie maksymalnie 500 
kg (0,5 Mg) odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 100 kg (0,1 kg) odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy.  
 
3. Warunkiem wykonania usługi jest złożenie wypełnionego przez właściciela nieruchomości formularza do Urzędu 
Miejskiego w Skoczowie z zaznaczeniem usługi w celu wykonania. 
 
4. Należność za usługi dodatkowe uiszcza się na podstawie faktury VAT wystawionej na osobę, która złożyła 
deklarację dla danej nieruchomości. Faktura zostanie wystawiona przez pracownika UM Skoczów i przesłana na 
adres właściciela nieruchomości. 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przekazanie firmie wywozowej mojego numeru kontaktowego celem należytego wykonania zamówionej przeze 
mnie usługi. Przyjmuje do wiadomości, że brak numeru kontaktowego spowoduje, że usługa nie zostanie zrealizowana.  
 
W załączeniu klauzula spełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) 

 
 
 
 

….…………………………………………….. 
            podpis Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 

Klauzula spełnienia obowiązku informacyjnego 
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że: 

I.     Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Skoczowa reprezentujący Gminę Skoczów z siedzibą w Skoczowie 43-430 Skoczów Rynek 1. 

II.    Inspektor Ochrony Danych. 
Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Wencek. Można się z nim skontaktować kontaktować poprzez:  

1. adresem poczty elektronicznej: iod@um.skoczow.pl 

2. nr telefonu 33 853-01-57 

3. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 c)  RODO tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

IV.    Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty, którym Administrator 
powierzył dane osobowe w drodze stosownych umów, jak również podmioty uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

V.   Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Skoczowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w 
obowiązujących przepisach prawa tj  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

VI. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich 
przetwarzania.  

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. Nieprzedstawienie informacji oraz 
dokumentów wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz odpowiedzialność karno skarbowej. Nadto, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie 
będziemy mogli pobrać od Pani/Pana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania zmierzającego do 
wyegzekwowania należnej Gminie kwoty oraz brakiem możliwości realizacji innych wniosków, dotyczących usług związanych z systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie Skoczów. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

