……………………., dnia ..................................*
*(w/w data jest równoznaczna z datą pobrania worków BIG-BAG)

Dane wnioskodawcy (korespondencyjne)

.......................................................................
.......................................................................
Imię i Nazwisko / Nazwa, adres właściciela nieruchomości
(art. 2. ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)

Urząd Miejski
w Świętochłowicach

.......................................................................
Telefon

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie
odbioru odpadów komunalnych
Na podstawie § 1 ust. 3. uchwały nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia
2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zmienionej uchwałą nr
XIV/104/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 maja 2019 r. oraz na podstawie § 1
uchwały nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Usługa
Darmowe podstawienie i odbiór worka typu BIG BAG na gruz
(raz w roku dla gospodarstwa domowego w ramach opłaty uiszczanej
przez właściciela nieruchomości). Worek typu BIG BAG przeznaczony jest na
odpady gruzowe, pochodzące z drobnych remontów w gospodarstwie
domowym. Pod pojęciem „odpady gruzowe” należy rozumieć: potłuczona
ceramika budowlana (pustak, cegła, kafla), pokruszony beton, skute tynki.
Worek BIG BAG wydawany jest na okres 14 dni roboczych licząc od dnia
następnego po złożeniu tego zlecenia.
Przekazanie gruzu, pochodzącego z drobnych remontów w nieruchomości lub
gospodarstwie domowym w worku typu BIG BAG oraz jego odbiór z
nieruchomości i zagospodarowanie przez firmę świadczącą usługi odbioru
odpadów komunalnych na terenie miasta Świętochłowice (90 zł/worek). Pod
pojęciem „odpady gruzowe” należy rozumieć: potłuczona ceramika
budowlana (pustak, cegła, kafla), pokruszony beton, skute tynki.
Worek BIG-BAG wydawany jest na okres 14 dni roboczych licząc od dnia
następnego po złożeniu tego zlecenia.
Przekazanie papy i innych materiałów izolacyjnych, pochodzących z drobnych
remontów w nieruchomości lub gospodarstwie domowym w worku typu BIG
BAG oraz jego odbiór z nieruchomości i zagospodarowanie przez firmę
świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta
Świętochłowice (280 zł/worek).
Worek BIG-BAG wydawany jest na okres 14 dni roboczych licząc od dnia
następnego po złożeniu tego zlecenia.

Ilość

Wartość

Podstawienie kontenera o pojemności 3,5 m3 na odpady budowlane
i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz odbiór odpadów
w tych kontenerach (250,00 zł). Kontener podstawiany jest na okres 7 dni
roboczych licząc od dnia następnego po podstawieniu kontenera.
Podstawienie kontenera o pojemności 5 m3 na odpady budowlane
i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz odbiór odpadów
w tych kontenerach (320,00 zł). Kontener podstawiany jest na okres 7 dni
roboczych licząc od dnia następnego po podstawieniu kontenera.
Podstawienie kontenera o pojemności 3,5 m3 na odpady wielkogabarytowe
oraz odbiór odpadów w tych kontenerach (390 zł). Kontener podstawiany jest
na okres 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po podstawieniu
kontenera.
Podstawienie kontenera o pojemności 5 m3 na odpady wielkogabarytowe
oraz odbiór odpadów w tych kontenerach (450 zł). Kontener podstawiany jest
na okres 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po podstawieniu
kontenera.
SUMA OPŁAT

.......................................................................................................................................................
Adres nieruchomości dla której zamawiana jest usługa

……………………………..
( czytelny podpis)
N
Numery worków
…
…………………………………………
…
…………………………………………
…
…………………………………………
…
…………………………………………

ZASADY ODBIORU ODPADÓW GRUZOWYCH W WORKACH TYPU BIG BAG
Worek typu BIG BAG przeznaczony jest na odpady gruzowe, pochodzące z drobnych remontów
w gospodarstwie domowym. Pod pojęciem „odpady gruzowe” należy rozumieć: potłuczona ceramika
budowlana (pustak, cegła, kafla), pokruszony beton, skute tynki.
W worku nie wolno umieszczać między innymi takich odpadów jak:
- niebezpieczne (np. zawierające azbest)
- papa
- styropian
- wełna mineralna, wata szklana

- drewno
- odpady metalowe
- worki po zaprawach i inne zanieczyszczenia
- asfalt, glina, ziemia

Zasady wystawiania worka: Worek powinien być ustawiony na zewnątrz budynku w sposób
umożliwiający podjazd samochodem ciężarowym i załadunek worka przy pomocy wysięgnika
hydraulicznego, w odległości nie większej niż 1,5 m od miejsca, do którego samochód dojedzie.
Nie wolno ustawiać zapełnionych worków BIG BAG pod drzewami, słupami energetycznymi, obiektami
zadaszonymi, przy samochodach, za ogrodzeniami, na studzienkach kanalizacyjnych oraz w sposób
uniemożliwiający dojazd do nieruchomości pojazdów uprzywilejowanych (np. pogotowie, straż pożarna).
WAŻNE: W przypadku niedostosowania się do zasad worek BIG BAG nie zostanie odebrany. Właściciel
nieruchomości będzie musiał załatwić odbiór worka BIG BAG w swoim zakresie z firmą świadczącą
usługi odbioru w tym zakresie.
Worek BIG BAG wynajmowany jest na okres do 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożeniu
tego zlecenia.
Odbiór worka należy uzgodnić z firmą odbierającą odpady z terenu miasta:
MPUK w Świętochłowicach tel. 32 3451 910
Odbiór worka z odpadami nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia. W przypadku
niezgłoszenia odbioru firma odbierze worek BIG BAG bez uprzedniego poinformowania.
Ja niżej podpisana/ny
…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
Oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z w/w Zasadami Odbioru Odpadów Gruzowych w workach
BIG BAG

…………………………………………………
(Miejscowość i data)

…………………………………………..
(czytelny podpis)

Oświadczam, iż znane mi są informacje wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
1) Administratorem Danych zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest
Prezydent Miasta Świętochłowice z siedzibą w Świętochłowicach (41-600) przy ul.
Katowickiej 54
2) Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony
danych. Adres e-mail: iod@swietochlowice.pl
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych
niezbędnych do realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b)
i c) rozporządzenia (UE) 2016/679.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane przedsiębiorstwu świadczącemu usługi odbioru
odpadów komunalnych na terenie miasta Świętochłowice.
5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celu i po jej
zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa podatkowego i
rachunkowego oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
6) Udostępniający dane osobowe posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych a
także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia
7) W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem wykonania usługi.
9) Udostępnione dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Ja niżej podpisana/ny
…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

Oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z w/w klauzulą o przetwarzanie danych osobowych.

…………………………………………………………………
( Miejscowość i data )

…………………………………………..
(czytelny podpis)

