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I. Dane wnioskującego (wytwórcy odpadów) 

 

1. Nazwa zakładu / imię, nazwisko 

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

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

2. Adres:.................................................................................................................... 

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

3. Dane do kontaktu (nr tel.):.................................................................................... 

 

II. Planowana, orientacyjna ilość odpadów przeznaczonych do 

zagospodarowania*: 

 

Zlecenie jednorazowe .................................................[Mg/dobę] 

 

przez okres (np. 3dni, max. do 1m-ca).................................................................. 

 

Z częstotliwością (dane do zawarcia umowy): 

 

..............................................Mg/dobę 

 

..............................................Mg/tydzień 

 

..............................................Mg/m-c 

 

..............................................Mg/rok 

 

przez okres (np.1 roku).......................................................................................... 

 

III. Charakterystyka powstawania odpadów  

 

1. Profil działalności lub działania mające wpływ na charakter odpadów  

(np. garmażerka, przetwórstwo spożywcze):........................................................ 

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

2. Miejsce powstawania odpadów (adres):............................................................... 

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

 

IV. Transport odpadów*   

 

Własny lub zlecony innemu podmiotowi    

Zlecony spółce „Wodociągi Słupsk” 
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V. Kod odpadów (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów) przeznaczonych do 

zagospodarowania   
 

Odpady przeznaczone do transportu* 

 

02 01 03 – Odpadowa masa roślinna (odpady m.in. z rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa,  

                  przetwórstwa żywności)                                  

 

02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej 

 

02 02 04 – Osady z zakładowej oczyszczalni ścieków 

 

02 02 99 – Inne niewymienione odpady 

 

02 03 05 – Osady z zakładowej oczyszczalni ścieków 

   

03 01 01 - Odpady kory i korka (odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt  

           i mebli) 

 

03 01 05 – Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione  

                  w 03 01 04 

 

03 03 01 – Odpady z kory i drewna 

 

16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

 

16 03 80  – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

 

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  

 

19 08 09 – Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie   

     oleje jadalne i tłuszcze 

  

19 08 99 – Inne niewymienione odpady 

 

19 09 01 – Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 

 

19 12 07 – Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

 

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji  

  
 

Odpady przeznaczone do odzysku* 

 

02 01 03 – Odpadowa masa roślinna 

 

02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej 
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02 02 01 – Odpady z mycia i przygotowywania surowców 

 

02 02 04 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

   

02 02 99 – Inne niewymienione odpady 

 

02 03 01 – Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania              

                  surowców 
     

02 03 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  

 

02 03 80 – Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych  

                 (z wyłączeniem 02 03 81) 
  

02 03 99 – Inne niewymienione odpady (odpady pochodzenia roślinnego)  

 

02 05 80 – Odpadowa serwatka 

  

02 06 03 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

 

02 06 80 – nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 

 

02 07 01 – Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców  

 

02 07 02 – Odpady z destylacji spirytualiów 

 

02 07 04 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 

 

02 07 05 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (odpady z produkcji napojów  

                  alkoholowych i bezalkoholowych)  
 

02 07 80 – Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

  

02 07 99 – Inne niewymienione odpady  

 

03 01 01 – Odpady kory i korka 

 

03 01 05 – Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir i inne niż wymienione  

                  w 03 01 04 
 

03 03 01 – Odpady z kory i drewna 

 

03 03 08 – Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 

 

15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)  

                  i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02) 
 

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (odpady z oczyszczalni ścieków) 
 

19 08 09 – Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie 

                  oleje jadalne i tłuszcze  
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19 08 99 – Inne niewymienione odpady 

 

19 09 01 – Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 

 

19 12 01 – Papier i tektura 

 

19 12 07 – Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

 

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

 

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne  

 

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji 

 

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że: 

• Administratorem danych, które podałem/am staną się „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.                              

z siedzibą w Słupsku,  ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, 

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl, 

• Cel przetwarzania danych: wykonanie czynności, której dotyczy wniosek, wykonanie 

obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń 

wynikających ze złożonego wniosku. 

• Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

• Dane osobowe, które podałem/am mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym z 

mocy ustawy.  

• Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wykonania czynności, 

której dotyczy ten wniosek.  

• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rachunkowości oraz dodatkowo prawa 

cywilnego w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń. 

•  Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących 

mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

• Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
 

 
 

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

         Podpis wnioskującego 

* właściwe zakreślić 
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