
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„Eko-Skawa” sp. z o.o.

34-220 Maków Podhalański
ul. 3 Maja 40a

tel. (0-33) 8771 628

WNIOSEK

o zawarcie umowy na odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

na których powstają odpady komunalne (data wpływu)

Dane wnioskodawcy
1. Nazwa pełna firmy/Imię  i nazwisko (1):

2. Adres siedziby/ Adres zamieszkania (1):

3. Adres do korespondencji:

4. (dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji).

Nr NIP         …………………………………………………………

Nr REGON …………………………………………………………

5. (dotyczy osób fizycznych).

Nr PESEL ………………………………………………………………

Dane podstawowe
6. Adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne:

..........................................................................................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................
7. Rodzaj nieruchomości niezamieszkałej, na których powstają odpady komunalne(2):

□ niezależnie od rodzaju nieruchomości w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej (minimum jeden pojemnik o 

pojemności 110 l miesięcznie).

□ budynek użyteczności publicznej oraz z wszelkiego rodzaju biur poza wymienionymi niżej (10 l na każdego pracownika 

miesięcznie)   - ilość pracowników ……………

□ szkoły wszelkiego typu  (2 l na każdego ucznia, pracownika miesięcznie)   - ilość uczniów i pracowników ……………

□ żłobki i przedszkola (5 l na każde dziecko i pracownika miesięcznie)   - ilość dzieci  i pracowników ……………

□ lokal handlowy (30 l na każde 10m2 pow. całkowitej miesięcznie, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na 

lokal miesięcznie) – powierzchnia lokalu handlowego ……………

□ punkt handlowy poza lokalem (30 l na każdego zatrudnionego miesięcznie, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

110 l na lokal miesięcznie) - ilość pracowników ……………

□ lokal gastronomiczny (10 l na jedno miejsce konsumpcyjne miesięcznie, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach 

zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,  jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal miesięcznie)   - ilość 
miejsc konsumpcyjnych ……………

□ zakład rzemieślniczy, usługowy i produkcyjny w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych (pojemnik o pojemności 

110 l na każdych 10 pracowników miesięcznie) - ilość pracowników ……………

□ dom opieki, hotel, pensjonat itp. (40 l na jedno łóżko miesięcznie)   - ilość łóżek ……………

□ nieruchomość niezamieszkała stale – domów letniskowych (minimum 110 l miesięcznie w odniesieniu do jednego domu 

letniskowego w sezonie, przy czym przyjmuje się, że sezon trwa 6 miesięcy)   - ilość domów  ……………

Normy ilości  powstających odpadów komunalnych z obszarów nieruchomości  niezamieszkałych zostały określone na podstawie
załącznika nr 1 do uchwały nr Nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012 r. z późn.
zmianami.



Ilość odpadów
8. Ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości niezamieszkałej w okresie 1miesiąca (wyliczenie na podstawie pkt. 7).

Ilość powstałych odpadów komunalnych = .......……........ [l]

Ilość pojemników 110 l z odpadami = .......……........ [szt.]

 9. Sposób gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych (2).

□ worek 55 l                 - …….…… szt./mc

□ worek 110 l               - …….…… szt./mc

□ pojemnik 1l0 l           - …….…… szt./mc

□ pojemnik ………. l   - …….…… szt./mc

Dodatkowe informacje
10. Planowany terminu obowiązywania umowy:

   …..……………………………………………………..……….

11. Proponowane okresy płatności:

□ jednomiesięczny

□ dwumiesięczny

□ inny ………………………………………………….
12. Dodatkowe dane:

..........................................................................................................................................................................................................…

..........................................................................................................................................................................................................…

..........................................................................................................................................................................................................…
13. Do wniosku dołączam (2):

□ odpis  z  właściwego  rejestru (z KRS-u  lub  odpis z rejestru działalności  gospodarczej),

□ inne: .................................................................................................................................................................................................…

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

Informacja

• Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie w terminach określonych w harmonogramie wywozu obowiązującym

w danym roku, wzdłuż trasy przejazdu pojazdu odbierającego odpady komunalne.

• Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu 

wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia danych i dokumentów.
.

Oświadczenie wnioskodawcy

• Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
• wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  wyżej  danych  osobowych  w  celu  realizacji  przedmiotowego  wniosku  na  usługę 

odbioru odpadów komunalnych oraz  jego  archiwizację (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
.

                                                                                .

Dnia ………………Podpis …..................……………….

(1) Niepotrzebne skreślić
(2) Zaznaczyć odpowiednie pole
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