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……………………………………………                           Wołomin, dnia ……………………. 
    (Imię i nazwisko/ firma/ instytucja*) 
 
…………………………………………… 

     
……………………………………………                                            
                        (adres)       
                                                 
NIP* ………………….   REGON* ……….………. 
 
…………………………………………… 
                (telefon kontaktowy) 
 
 
 
 

 

WNIOSEK O SPRZEDAŻ  ŻUŻLA 
 
 

Zwracam się z prośbą o sprzedaż żużla – (kod 100180 Mieszanki popiołowo-

żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych) (dalej: „żużel”) w ilości 

...................... ton, według obowiązującego cennika ZEC. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 
(dotyczy osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami) 
 

 Zobowiązuję się do wykorzystania żużla, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 93). – kierunek odzysku: R-5  (do utwardzania powierzchni, 

utwardzania dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do budowy 

fundamentów, z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów 

Prawa wodnego i Prawa budowlanego).  

 zakupione odpady przeznaczone zostaną na utwardzenie powierzchni działki 

…………. m2 do której posiadam tytuł prawny lub zostaną wykorzystane do budowy 

fundamentów o objętości ……..……….. m3  

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia przez odbiorcę w ciągu roku - 

150,00 kg/m2 (0,15 t/m2 utwardzanej powierzchni) lub 100,00 kg/m3 (0,10 t/m3 

fundamentu). 



 

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. 

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin 

tel. (22) 787 55 80/81, faks (22) 787 55 84 

sekretariat@zec.wolomin.pl, www.zec.wolomin.pl 

 

NIP: 125-09-10-324, KRS 0000203809  

BDO 000019532 Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 16 603 000,00 zł 

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie 

Uwaga: Sprzedaż żużla dla przedsiębiorców jest możliwa po przedłożeniu kopii  zezwolenia na 

zbieranie odpadów / przetwarzanie odpadów o kodzie 10 01 80 (Mieszanki popiołowo-żużlowe z 

mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych). 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. (dalej: 
„ZEC w Wołominie”) moich danych, związanych z realizacją zamówień, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)* 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEC w Wołominie, 05-200 Wołomin, 
ul. Szosa Jadowska 49. 
ZEC w Wołominie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 
e-mail daneosobowe@zec.wolomin.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
względem przetwarzania danych. 
Podanie danych osobowych jest wymagane przez ZEC w Wołominie w celu zawarcia i wykonania 
umowy (zamówienia), z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których 
podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ZEC w 
Wołominie jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy (zamówienia). 
 
 
 
 
 

……….………………………………….. 
(podpis  klienta/podpis – pieczęć firmowa*) 

*) – zaznaczyć właściwe 
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