
              
 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu 
Zakład Transportu Odpadów 

ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość 

 

ZLECENIE WYNAJĘCIA KONTENERA  z dnia……………... 
 

ZLECENIODAWCA:          
 

..............................................................................     
 

.............................................................................. 
Wnioskodawca: Nazwisko i Imię lub Nazwa Firmy 

 

............................................................................. 
Adres  

 

............................................................................. 
PESEL/ NIP Firmy 

ZLECENIOBIORCA: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
Zakład Transportu Odpadów 
ul. Droga Męczenników Rotundy 2 
22-400 Zamość 

 
Zleceniodawca zleca usługę wynajęcia kontenera o pojemności …………m3 oraz odbioru i zagospodarowania 

zgromadzonych w nim odpadów komunalnych zmieszanych / odpadów budowlanych – gruz / inne (wymienić jakie) 

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

na okres od dnia ………………………………………………..do dnia ………………………………………..………... 

Kontener należy podstawić pod wskazany adres: ………………………………………………………………………… 

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

Uzgodnienia dotyczące wykonania usługi: 

1. Termin wywozu odpadów zgromadzonych w kontenerze będzie każdorazowo zgłaszany na dyspozytornię ZTO z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem (tel. 84616-92-77 do 79 lub 607-885-205). 

2. Miejsce ustawienia kontenera wskazuje Zleceniodawca i odpowiada za skutki tego wyboru. 

3. Całkowity koszt usługi zależy od ilości (wagi) odpadów zgodnie z obowiązującym Cennikiem Zleceniobiorcy. Należność za 

wykonaną usługę Zleceniodawca ureguluje na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca 

upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury bez swojego podpisu. 

4. Zlecenie obowiązuje do dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę powiadomienia od Zleceniodawcy do gotowości zwrotu 

Kontenera i odebrania go przez Zleceniobiorcę. 

5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są dla potrzeb związanych z zawarciem 

i realizacją niniejszego zlecenia. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość. Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji zlecenia i po 

jego zakończeniu przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów 

prawa, z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych oraz wykonania swoich praw prosimy o kontakt: e-mail: iod@pgk.zamosc.pl, tel. +48 84 638 12 00 lub adres 

PGK Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość. 

Osoba wyznaczona przez Zleceniodawcę do kontaktu ws. zlecenia: 

................................................................................................... nr tel. ................................................................ 

 

………………………………….       ……………………………………. 
data, podpis Zleceniobiorcy         podpis Zleceniodawcy / pieczątka Firmy 

Pracownika przyjmującego zlecenie 

 

*Zlecenie nie może pozostawiać nie wypełnionych pól, puste pola należy wykreślić, wszelkie poprawki nanoszone w sposób czytelny powinny 

być zaparafowane. 


