
……………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………….. 

(adres zamieszkania)                                                     

 

 

 

                                                                                                            Miejsce na naklejenie kodu kreskowego przypisanego do                    

                                                                                                            nieruchomości, z której odbierane są odpady. 

 
 

Zlecenie odbioru odpadów komunalnych 

W związku z wygaśnięciem umowy na odbiór odpadów z terenu Gminy Jedlicze z dniem 31.05.2020r. i brakiem 
zawarcia umowy na kolejny okres tj. od dnia 1 czerwca 2020r. działając na podstawie przepisu art. 6s ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 
z póz. zm.) zlecam Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Jedliczu, przy ul. Marii Konopnickiej 10 odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

przy ul. ……….…................................ w miejscowości ……………………………… na koszt Gminy Jedlicze. 

Ilość odpadów: 

1) niesegregowane …………………. worków
*)
 - cena - 10 zł/ szt. brutto – łączna wartość ……………. zł 

                                               (ilość w szt.)                                                                                                                   (ilość x cena) 

 
2) segregowane      …………………. worków

*)
 - cena -   9 zł/ szt. brutto – łączna wartość ……………. zł 

                                               (ilość w szt.)                                                                                                                   (ilość x cena) 

 
3) biodegradowalne …………………. worków*) - cena -  10 zł/ szt. brutto – łączna wartość ……………. zł                                                               
                                                (ilość w szt.)                                                                                                                   (ilość x cena) 

 
Oświadczam, że w/w nieruchomość objęta jest gminnym systemem gospodarowania opadami oraz, że 

złożyłam/em do Gminy Jedlicze deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przyjęcie powyższego zlecenia przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. równoznaczne jest ze zwolnieniem mnie jako Zlecającego z obowiązku zapłaty za odbiór odpadów 

komunalnych objętych niniejszym zleceniem.  

Odbiór odpadów z mojej posesji przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. równoznaczny jest z przyjęciem niniejszego zlecenia do realizacji. 

Jednocześnie na zasadzie art. 509 KC przenoszę na Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przysługującą mi przyszłą wierzytelność w stosunku do Gminy Jedlicze z tytułu zwrotu 

kosztów odbioru odpadów komunalnych objętych niniejszym zleceniem. 

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem danych osobowych Zlecającego jest Jedlickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze zwanego dalej 
JPGKiM. Więcej informacji na stronie internetowej JPGKiM: http://www.jpgkim.pl/ w zakładce: Ochrona Danych 
Osobowych. 
 

Jedlicze, dnia ……………….                                                                      

                                                                                                                                …………………...………………….. 
                                                                                                                (czytelny podpis Zlecającego) 

*) 
odpowiednikiem 1 szt. worka na odpady jest pojemnik do 120 l, natomiast odpowiednikiem 2 szt. worków jest 

pojemnik do 240 L 

http://www.jpgkim.pl/

