
Zlecenie nr … /OŚ/2023 

przekazane w dniu ……………….. 2023 r. przez Zleceniodawcę:  

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości ……………………………………………………. 

 

Adres właściciela nieruchomości: 

ul. ……………………………………………………………. nr domu ……… lokalu ……...... 

Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady/miejsce odbioru: 

ul. ……………………………………………………………. nr domu ……… lokalu ……...... 

Telefon kontaktowy ⃰ ………………………………………………  

Zlecenie dotyczy wykonania przez Zleceniobiorcę: 

□ załadunek odpadów wielkogabarytowych transportowanych do PSZOK ⃰ ⃰ ⃰  

□ transport odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości do PSZOK ⃰  ⃰ 

Rodzaj odpadów, ilość (np. wersalka – 1 szt., szafa – 2 szt., itp.) ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że nieruchomość, z której pochodzą odpady jest nieruchomością zamieszkałą.  

Przekazanie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)                    

przy ul. Drogowców 13 w Dębicy nastąpi: 

□ osobiście ⃰   ⃰

□ przez upoważnioną osobę ⃰   ⃰

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT za zamówioną usługę oraz w przypadku przekroczenia limitu dostarczonych 

odpadów do PSZOK na wystawienie noty obciążeniowej zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXII/254/2020 Rady 

Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta 

Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 

odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2020 r. poz. 5061 z późn. zm.). 

⃰ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody                                

na przetwarzanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu przez Burmistrza Miasta Dębicy,      

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica. 

O terminie wykonania w/w usługi Zleceniodawca zostanie poinformowany telefonicznie przez 

Zleceniobiorcę tj. Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. ul. Ratuszowa 12, 39-200 Dębica.     

P O U C Z E N I E 

Limit roczny dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w zabudowie 

wielorodzinnej do bezpłatnego przyjęcia odpadów wielkogabarytowych w PSZOKU wynosi 200 kg.  

Opłata za przekroczenie limitu naliczana będzie zgodnie z w/w uchwałą tj. 965,00 zł./Mg+VAT  

                 

                                                                                                                         

………………………………………………  
                                                                                                                                     (czytelny podpis Zleceniodawcy) 

 

 
Przyjmujący zlecenie: …………………………………………………….. 

                                                    (podpis przyjmującego zlecenie) 

 
 

Przekazano do realizacji w dniu: ………………………………  
 

⃰  ⃰ Właściwe zaznaczyć 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia        

27 kwietnia 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 (RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Dębica 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica. 

2. W razie pytań mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych                 

w Urzędzie Miejskim w Dębicy telefonicznie 14 68 38 203 oraz za pomocą adresu: 

iod@umdebica.pl    

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze w celu przekazania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Drogowców 13 w Dębicy. 

4. Odbiorcą danych będzie Konsorcjum firm: Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o.                       

i Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w ramach powierzenia  

do przetwarzania danych osobowych w okresie realizacji umowy zawartej pomiędzy 

Gminą Miasta Dębica a Konsorcjum firm: Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o.                         

i Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o, na odbiór odpadów 

komunalnych zebranych selektywnie z PSZOKU oraz w celu dochodzenia należności 

zgodnie z ustawą z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

- w przypadku braku zapłaty za fakturę wystawioną za zamówioną usługę.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu jest dobrowolne i odbywa się  

na podstawie zgody. 
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