Załącznik nr 1 do Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Brzeg Dolny, dnia ……………………….

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
(dalej: „Wniosek”)
WNIOSKODAWCA:
…………………………………………………………………………………………………………………
(Firma prowadzonej działalności / spółki)
NIP.……………………………REGON………………………………KRS*………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, podstawa reprezentacji)
…………………………………………………………………………………………………………………
(Adres siedziby prowadzonej działalności / spółki)

Telefon ………………………………………. e-mail ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres siedziby prowadzonej działalności)

…………………………………………………………………………………………………………………
(Oznaczenie sądu rejestrowego*)
*dotyczy spółek prawa handlowego

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
1. Wnoszę o zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej
położonej w ……………………. przy ulicy …………………………………..…………..…….(dalej: „Nieruchomość”)
2. Oświadczam, iż posiadam prawo dysponowania wyżej wskazaną Nieruchomością,
3. Oświadczam, że:
jestem czynnym podatnikiem podatku VAT

nie jestem czynnym podatnikiem podatku VAT.

4. Oświadczam, iż znane mi są przepisy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg Dolny, w
szczególności przepisy Uchwały nr XXIII/129/16 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 23.11.2016 r. (z późn. zm.).
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg Dolny (dalej: „Regulamin”), a także
innych przepisów mających zastosowanie do zawarcia i wykonywania Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych wynikających z aktów prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego.
5. Oświadczam, iż w zgromadzonych odpadach nie występują odpady niebezpieczne.
6. Oświadczam, iż w związku z prowadzoną działalnością na wskazanej we wniosku Nieruchomości wytwarzam
określone rodzaje odpadów wskazane w tabeli na str. 2 niniejszego Wniosku.

7. Zobowiązuje się do ich selektywnego zbierania we własnych pojemnikach lub workach o pojemności i ilości
określonej w tabeli na str. 2 niniejszego Wniosku oraz zgodnie z częstotliwością tam wskazaną.
8. Oświadczam, że prowadzę selektywną zbiórkę odpadów zgodnie z Regulaminem. Akceptuję minimalną
częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji.
9. Wyrażam zgodę na ponoszenie opłat w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w związku z
selektywną zbiórką odpadów według obowiązujących stawek dla minimalnej częstotliwości.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie
przy ul. Poznańskiej 1 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji i archiwizacji niniejszego
Wniosku.
11. Oświadczam, iż wszystkie wyżej podane informacje są prawidłowe i jestem osobą upoważnioną do złożenia
niniejszego Wniosku.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG – PUNKT ODBIORU NR 1*
Adres punktu odbioru

Określenie zapotrzebowania
Rodzaj odpadów

Pojemnik /
Worek**

Ilość ***

Częstotliwość****

Wynajem pojemników
od PGK Sp. z o.o.
(TAK/NIE)

1,09 (raz w miesiącu)

Zmieszane

Pojemnik ……

2,17 (2 razy w miesiącu)
4,34 (raz w tygodniu)
-do wyboru

Metale i tworzywa sztuczne

1,09 (raz w miesiącu)

Szkło

1,09 (raz w miesiącu)

Papier

1,09 (raz w miesiącu)

Bioodpady

1,09 (raz w miesiącu)

* W przypadku wielu punktów odbioru proszę powielić i uzupełnić tabelę ze strony nr 2
** Litraż pojemników określamy na podstawie Regulaminu, którego wycinek stanowi załącznik. PGK Sp. z o.o. odbiera pojemniki:
120l, 240l, 1100l, 7m3, 10m3 oraz worki 80l na szkło i 120l na pozostałe frakcje
*** Ilość pojemników dostosowana jest do potrzeb Wnioskodawcy
**** Sposób wyboru częstotliwości określa załącznik.

……………………………..
(podpis wnioskodawcy)

