……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy usługi)

WNIOSEK nr ……………
o udostępnienie worka typu BIG-BAG do zbiórki odpadów budowlanych
i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych
W związku z zapisami Uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Zabrze oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych zwracam się o udostępnienie worków do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych
pochodzących z gospodarstw domowych według poniższej tabeli:

ADRES NIERUCHOMOŚCI

IMIĘ I NAZWISKO
POBIERAJĄCEGO

DANE
KONTAKTOWE

LOKALIZACJA PUNKTU
WYWOZOWEGO

ILOŚĆ WORKÓW I
ICH POJEMNOŚĆ
3
(max. 4m /rok)

* tabela winna być uzupełniona drukowanymi literami – wszystkie pola są obowiązkowe.

Do wniosku dołączam potwierdzenie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu
wytworzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci (właściwe należy zaznaczyć znakiem „X”):
zaświadczenie wydane przez Zarządcę nieruchomości
potwierdzenie przelewu identyfikujące wnioskodawcę i nieruchomość
potwierdzenie kasowe zapłaty w UM Zabrze
inny dokument uprawniający do otrzymania worków BIG-BAG jaki? ………………………………………
Informacja:
1. W worku na odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić: gruz ceglany (np. cegły, pustaki, cement), gruz tynkarski,
ceramiczny i betonowy, elementy ceramiki (np. płytki, potłuczona armatura sanitarna), płyty kartonowo gipsowe, szkło
okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, a także odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia (np. tapety, okleiny, deski, boazeria, panele, ramy okienne z PCV).
2. W worku na odpady budowlane i rozbiórkowe zabrania się umieszczać materiałów niebezpiecznych np. papa, azbest.
3. W przypadku konieczności odbioru worka przed upływem 14 dni od chwili jego udostępnienia informację należy przekazać
do Wydziału Infrastruktury Komunalnej telefonicznie (32) 373-35-51 lub za pomocą poczty elektronicznej
sekretariat_ik@um.zabrze.pl
4. Nieprawidłowa zbiórka odpadów skutkuje zamieszczeniem informacji ZŁA SEGREGACJA i brakiem odbioru worków.

Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi właściwego użytkowania otrzymanego
worka/ów oraz otrzymałem jej kopie.

Zabrze, dn. ………………………..

……………………………………………….
(podpis pobierającego)

……………………………………………….
(podpis i pieczęć wydającego)

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA (należy przekazać osobie pobierającej worki BIG-BAG)
1. W worku na odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić: gruz ceglany (np. cegły, pustaki,
cement), gruz tynkarski, ceramiczny i betonowy, elementy ceramiki (np. płytki, potłuczona armatura
sanitarna), płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, a także
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (np. tapety, okleiny, deski, boazeria,
panele, ramy okienne z PCV).
2. W worku na odpady budowlane i rozbiórkowe zabrania się umieszczać materiałów niebezpiecznych np.
papa, azbest.
3. W przypadku konieczności odbioru worka przed upływem 14 dni od chwili jego udostępnienia informację
należy przekazać do Wydziału Infrastruktury Komunalnej telefonicznie (32) 373-35-51 lub za pomocą
poczty elektronicznej sekretariat_ik@um.zabrze.pl
4. Nieprawidłowa zbiórka odpadów skutkuje zamieszczeniem informacji ZŁA SEGREGACJA i brakiem
odbioru worków.

