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„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.          Dział prowadzący sprawę:     
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk          Dział Ochrony Środowiska [POŚ] 
NIP: 839-000-55-92           tel. 59 / 841 84 86, 59 / 841 84 85 
tel.: (sekretariat) 59 / 841 83 01  

sekretariat@wodociagi.slupsk.pl 
www.wodociagi.slupsk.pl 

 
Lokalizacja instalacji:        
Oczyszczalnia ścieków      

    ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk 

  

WNIOSEK WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:  

FORMA PAPIEROWA – ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk lub 

FORMA ELEKTRONICZNA (SKAN) – sekretariat@wodociagi.slupsk.pl 

 

Wnioskodawca - posiadacz odpadu 

Nazwa posiadacza odpadu: 

 

 

 

NIP: 

 

Siedziba posiadacza odpadu: 

 

 

 

Dane do korespondencji (wysyłania faktur): 

 

 

 

Dane do kontaktu: 
nr telefonu:  

adres e-mail:  

 

 

mailto:sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
http://www.wodociagi.slupsk.pl/
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1. Charakterystyka powstawania odpadu: 

 
Profil działalności lub działania mające wpływ na charakter odpadu (np. przetwórstwo 

spożywcze, garmażerka):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            Miejsce pochodzenia odpadu (adres): ………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Rodzaj odpadu przeznaczonego do zagospodarowania* (właściwe oznaczyć X): 
 

X Kod odpadu Nazwa / opis 

 02 01 03 Odpadowa masa roślinna (m.in. słoma, gałęzie itp. z rolnictwa, ogrodnictwa) 

 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 

 02 01 99 Inne niewymienione odpady 

 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 

 

02 02 04 

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (wg sprawozdania z badań 

przedłożonych przez Wnioskodawcę jako załącznik do wniosku) 
 

o suchej masie < 10% 
        

o suchej masie od 10% do 15% 
 

o suchej masie > 15 % 

 02 02 99 Inne niewymienione odpady 

 
02 03 01 

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania             
surowców 

 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 

 
02 03 80 

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych 
(z wyłączeniem 02 03 81) 

 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 

 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

 02 07 99 Inne niewymienione odpady 

 Ex 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04 

 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 09 

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie 
oleje jadalne i tłuszcze 

 19 08 99 Inne niewymienione odpady 

 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
odpady strukturalne np. gałęzie, kora, pnie, konary itp. 

 

świeża trawa 

 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
  

* cena zagospodarowania 1 Mg odpadu zgodnie z obowiązującym w „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
   cennikiem usług dodatkowych, dostępnym na stronie internetowej www.wodociagi.slupsk.pl 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/


   
POŚ-01-01 

 

Wniosek o przyjmowanie odpadu   
do zagospodarowania w instalacji na oczyszczalni ścieków w Słupsku 

 

Wyd. 1/02.11.2022                        3/4 

 
                 

3. Planowana ilość odpadu przeznaczonego do zagospodarowania: 
 
    dla usługi jednorazowej (bez umowy) 

                         
Planowane dostawy w ramach usługi jednorazowej: 
 
Wnioskowana łączna ilość …………………………….., 
      (Mg) 
 
w tym …………………………………… w okresie ……………………………………………………… 
  (Mg/dobę)    (max. do 1 miesiąca, w dni robocze) 
      
 
    dla usługi w ramach umowy 
 
 
Planowane dostawy w ramach umowy :  
 
Wnioskowana ilość i częstotliwość dostaw: ………………………………………………………………………… 

                      (np. m3/dobę lub m3/tydzień lub m3/kwartał itp.) 
 
 
Proponowany okres trwania umowy: ………………………………………………………………………………… 

        (np. 1 rok, 5 lat, czas nieokreślony) 
4. Transport odpadu 

 
własny            

 
zlecony innemu podmiotowi tj.: 

 
                 ………………………………………………………………………………………………………… 
                   (nazwa podmiotu transportującego) 
 
5. Przyjęcie odpadu do instalacji   
 
Dostarczenie odpadu do instalacji – po telefonicznej lub mailowej informacji udzielonej 
Wnioskodawcy przez dział prowadzący sprawę  spółki „Wodociągi Słupsk”. 
 
6. Załączniki 
 

Wyniki badań odpadu o kodzie 02 02 04 w zakresie suchej masy - obowiązkowo  
                                 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                        (nr sprawozdania, data) 
 

Wyniki badań odpadu o kodzie:………………………………………………… - fakultatywnie 
                  

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                               (nr sprawozdania, data) 
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7. Oświadczenie posiadacza odpadu 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (w skrócie RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest „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.  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku (art. 6 
ust.1 lit. b RODO) oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), a także wystawiania i przechowywania faktur oraz innych 
dokumentów księgowych oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów  
o archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach, przepisów o rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie 
dotyczącym dochodzenia roszczeń. (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym podmiotom na 
udokumentowany wniosek. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  
o ochronie danych osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest również 
warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości realizacji wniosku.  

 

 
 

   ……………………………………………… 
   Data i podpis Posiadacza odpadu 

 

 

 

ADNOTACJE Spółki „Wodociągi Słupsk”: 

 

● zgoda/brak zgody na przyjęcie odpadu do zagospodarowania,  

● zmiana wnioskowanych parametrów na: ………………………………………………………………………… 

● indywidualnie ustalona cena netto dla odpadu  

  w wysokości ……………………… zł netto/1Mg, określona przez OS w wątku nr ……………………… 

z dnia ……………………… lub w wiadomości e-mail z dnia: ……………………………………………………. 

 

mailto:iod@wodociagi.slupsk.pl.
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Dodatkowe informacje: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


