
Załącznik  
do Uchwały Nr XXIV/169/12 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

 
Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowywania tych odpadów * 

 
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem. 
 
1. Miejsce złożenia zamówienia 

Wójt Gminy D ąbrowa 
ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,  49-120 Dąbrowa 

 
2. DANE  SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE   
IMIĘ I NAZWISKO 
 

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. ADRES ZAMIESZKANIA 
GMINA 
 

ULICA NR  DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

TELEFON KONTAKTOWY 
 
4. ADRES NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY ZAMÓWIENIE  (nie wypełnia ć jeżeli taki sam jak 
zamieszkania) 
GMINA 
 

ULICA NR  DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

5. RODZAJ DODATKOWEJ USŁUGI 
5a. Dodatkowy wywóz  odpadów zmieszanych 

Usługa  
( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Okres świadczenia dodatkowych usług  
(zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać miesiąc(e) i rok) 

□   zwiększenie wielkości  opróżnianego 
pojemnika z 80 l do 120 l 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

□   zwiększenie częstotliwości wywozu pojemnika 
80 l z co 4-tygodnie na częstotliwość wywozu co 
2-tygodnie ** 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

□   zwiększenie częstotliwości wywozu 
pojemnika120 l z co 4-tygodnie na częstotliwość 
wywozu co 2-tygodnie ** 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

□   zwiększenie litrażu odbieranych pojemników           
z 120 l  co 2-tygodnie na 240 l co 2-tygodnie *** 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

□   dodatkowy, jednorazowy wywóz worka  
      foliowego 120 l **** 

 
Proszę podać termin realizacji usługi zgodnie                                

z harmonogramem ogólnym wywozu odpadów na terenie 
Gminy Dąbrowa. 

 
 

………………- ………………….- …………………….. 
         dzień                    miesiąc                       rok 

□   dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika  
      80 l **** 
□   dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 
     120 l **** 
□   dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 
     240 l **** 
□   dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika  
     1100 l **** 



□   zwiększenie liczby obieranych pojemników   
1100 l o ………..  sztuk ***** 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

5b. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji 
Rodzaj pojemnika 
/ worka foliowego            

( zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 

Liczba 
pojemników             
(proszę podać 

ich liczbę) 

Częstotliwość 
odbioru  

( zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 

Okres świadczenia dodatkowych usług  
( zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać miesiąc(e) i rok) 

□ worek  
   foliowy l20 l 

……. 
□ co 2-tygodnie 
□ co 4-tygodnie 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

□  pojemnik  
    120 l 

……. 
□ co 2-tygodnie 
□ co 4-tygodnie 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

□  pojemnik  
    240 l 

……. 
□ co 2-tygodnie 
□ co 4-tygodnie 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

□  pojemnik  
    1100 l 

……. 
□ co 2-tygodnie 
□ co 4-tygodnie 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc - rok 

□ określony - proszę podać termin 
od ……………….. do ………………… 
           miesiąc – rok                miesiąc - rok 

5c. Wywóz odpadów budowlanych, rozbiórkowych 
Usługa  

( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
Okres podstawienia kontenera / worka big-bag 

□   worek big – bag (pojemność 1m3) ****** od ….…-….…-…………….. do…….-….…-………….....  
             dzień- miesiąc – rok                           dzień- miesiąc - rok □   kontener (pojemność 1,7 m3) ****** 

6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE  
 

        …………………………………………                                 …………………………………………  
                      (miejscowość i data)                                                                        (czytelny podpis) 
 
 
Wyja śnienia: 
* Złożenie zamówienia na dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, jest podstawą do wystawienia 
faktury VAT.  
** Świadczenie usługi wywozu odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie oznacza odbiór opadów 
26-razy do roku. W danym roku, w dwóch miesiącach kalendarzowych, odbiór odpadów odbywa się 3-krotnie. 
*** Koszt tego rodzaju usługi dodatkowej będzie naliczany wg ceny za dodatkowe opróżnienie pojemnika 120 l. 
Jeżeli w danym miesiącu, wg harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych, wywóz będzie miał miejsce 3-
krotnie, to łączny koszt tego rodzaju usługi dodatkowej, za taki okres będzie wynosił: 3 x cena za dodatkowe 
opróżnienie pojemnika o objętości 120 l. 
**** Zamówienie należy zgłosić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem odpadów. 
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dąbrowa.  
***** Usługa dodatkowa przeznaczona dla mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej. Odbiór dodatkowo 
zamówionych pojemników 1100 l odbywa się z częstotliwością co 2 tygodnie. 
****** Zamówienie należy zgłosić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem odpadów. 
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dąbrowa. Maksymalny okres podstawienia kontenera / worka big-bag 
wynosi 14 dni roboczych.  
 
 
 


