
….............................................
(imię i nazwisko) Jaworzno, dnia....................

…............................................
         (adres nieruchomości)

................................................
    (telefon)

Wniosek / Informacja1

o wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne

Okoliczność złożenia wniosku:

□ nowa nieruchomość/nowy właściciel nieruchomości 

□ zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość

□ zmiana liczby pojemników na nieruchomości 

Z pojemnika będą korzystały ….......... osoby

Proszę o wyposażenie nieruchomości w  następujące pojemnik/i:

zabudowa jednorodzinna (domy jednorodzinne):

– 120 l w ilości...............szt. - 240 l w ilości...............szt.

zabudowa wielorodzinna (bloki, kamienice):
–   120 l w ilości...............szt.` - 2200 l w ilości...............szt.
–   240 l w ilości...............szt. - 5000 l w ilości...............szt.
– 1100 l w ilości...............szt. - 7000 l w ilości...............szt.

Sposób zbierania odpadów komunalnych:

□ selektywny      □ zmieszany

Oświadczam, że pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych w dniu ich odbioru zlokalizowane
są/będą:
…..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę lokalizacji usytuowania w/w pojemników.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  związku  z  realizacją  usługi
dostarczenia/wymiany/odbioru pojemników na odpady i przekazanie tych danych firmie odbierającej odpady
komunalne z terenu miasta Jaworzna.(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

….............................................
(data i podpis)

Według  uchwały  nr  VI/62/2015  Rady  Miejskiej  w  Jaworznie  z  dnia  26  marca  2015  r.  w  sprawie  sposobu
i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów ilość pojemników przypadająca na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość
wynosi:
1) 1-2 osoby – jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3

2) 3-4 osoby – dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3

3) 5-6 osób – trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik 0,24 m3 i jeden pojemnik 0,12 m3lub inne  
urządzenie o pojemności nieprzekraczającej 0,36 m3,

4) powyżej 6 osób – jak w pkt 3 oraz dodatkowo jeden pojemnik o  pojemności 0,12 m3 na każde kolejne dwie osoby 
lub  jeden  pojemnik  0,24  m3 na  każde  kolejne  cztery  osoby  lub  inne  urządzenie  o  pojemności  
nieprzekraczającej wielokrotności m3 przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o objętości 0,12 m3 na rodzinę dla odpadów zmieszanych 
oraz  pojemnik  lub  worki  o  pojemności  max  1,1  m3 na  odpady  ulegające  biodegradacji  przypadające  na  1   
stanowisko kontenerowe

Pouczenie:  W  przypadku  złożenia  deklaracji  wygaszającej  obowiązek  odbioru  odpadów  komunalnych  pojemniki  należy
zwrócić.  W  przypadku  zwrotu  uszkodzonych  pojemników  lub  braku  możliwości  odbioru  pojemników  na  właściciela
nieruchomości zostaną nałożone koszty zakupu pojemników.

1. Wniosek w przypadku konieczności dostarczenia pojemnika/ów.
    Informacja w przypadku zmiany danych.


