
 

Dane Zleceniodawcy:      Gubin, dnia ………………...…… r. 

……………………………………………… 

Nazwa firmy 

……………………………………………… 

Adres siedziby firmy 

……………………………………………… 

Adres do korespondencji 

……………………………………………… 

Nr telefonu kontaktowego 

……………………………………………… 

Adres e-mail : 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich                   

Spółka z o.o.  

ul. Śląska 36 

66 - 620 Gubin  

 

Dotyczy: zawarcia umowy o odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, czyli pozostałych                

po segregacji oraz odpadów selektywnych 

 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, 

czyli pozostałych po segregacji oraz odpadów selektywnych. 

 

Poniżej zamieszczam i przekazuję informacje oraz dokumenty w celu zawarcia umowy: 

1. Miejsce / adres odbioru odpadów komunalnych:  

Gubin, ul. …………………………………….…………, 

2. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, czyli pozostałych po segregacji odbywać się 

będzie: 

a) z częstotliwością ……….….….. razy w miesiącu   

(Uwaga: nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu i nie częściej niż 1 raz w tygodniu) 

b) w ………………..….. czwartek każdego miesiąca  

(Uwaga: należy odpowiednio wpisać: „w każdy”  lub „1 i 3” lub „2 i 4” lub w innym układzie) 

3. Odbiór odpadów selektywnych odbywać się będzie następująco: 

a) PAPIER  z częstotliwością  1 raz w miesiącu, wg harmonogramu *) 

b) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  z częstotliwością  1 raz w miesiącu, wg harmonogramu *) 

c) SZKŁO  z częstotliwością  1 raz w miesiącu, wg harmonogramu *) 

d) BIO z częstotliwością  1 raz w miesiącu, wg harmonogramu *) 

4. Nr KRS: …………………………………………………., 

5. Nr NIP: ………………………….……………………….., 

6. Nr REGON: ………………………………….………….., 



 

 

7. Termin obowiązywania umowy:   

a) na czas nieokreślony *)  

b) na czas określony, tj. od dnia ……………...........………  do dnia ……………......………… . *) 

8. Ilość pojemników własnych Zleceniodawcy na niesegregowane odpady komunalne, pozostałe                     

po segregacji - ……. szt. o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć kółkiem). 

9. Ilość pojemników Zleceniobiorcy, objętych dzierżawą na niesegregowane odpady komunalne, 

pozostałe po segregacji - …….. szt. o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć 

kółkiem). 

10. Ilość pojemników własnych Zleceniodawcy na odpady selektywne – PAPIER ……. szt.                             

o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć kółkiem). 

11. Ilość pojemników własnych Zleceniodawcy na odpady selektywne – SZKŁO ……. szt.                             

o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć kółkiem). 

12. Ilość pojemników własnych Zleceniodawcy na odpady selektywne – METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE ……. szt.  o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć kółkiem). 

13. Ilość pojemników własnych Zleceniodawcy na odpady selektywne – BIO ……. szt.  o pojemności 120 l, 

240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć kółkiem). 

14. Ilość pojemników Zleceniobiorcy, objętych dzierżawą na odpady selektywne – PAPIER ……. szt.                  

o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć kółkiem). 

15. Ilość pojemników Zleceniobiorcy, objętych dzierżawą na odpady selektywne – SZKŁO ……. szt.                      

o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć kółkiem). 

16. Ilość pojemników Zleceniobiorcy, objętych dzierżawą na odpady selektywne – METALE                               

I TWORZYWA SZTUCZNE ……. szt.  o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć 

kółkiem). 

17. Ilość pojemników Zleceniobiorcy, objętych dzierżawą na odpady selektywne – BIO ……. szt.                           

o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l  (właściwe pojemniki zaznaczyć kółkiem). 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty: wpis do CEIDG lub odpis z KRS. 

 

 

Z poważaniem 

        ……………………………………. 

     (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 


