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WNIOSEK 

o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych 
 

z nieruchomości niezamieszkałej położonej: 
 

…………………………………………………………………………………. 
(adres nieruchomości, w przypadku braku nadanego numeru numer geodezyjny działki) 

 
 

CZĘŚĆ A – DANE WNIOSKODAWCY – OSOBY FIZYCZNE 
 

Nazwisko i imię:  ………………………………..………………...…..…………. 

Adres zamieszkania:  ……………………………..…………………………………... 

Adres korespondencyjny: …………………………..……………………………………… 

PESEL:    …………………………………………………………………..* 

Telefon:   …………………………………..………………...…......….....* 

 
 

CZĘŚĆ B – DANE WNIOSKODAWCY – ODBIORCY INSTYTUCJONALNI 
 

Nazwa: ………………………………………………………………….……………... 

Siedziba: ..……………………………….……………………………...………………. 

NIP:…………………….……, REGON: …….……………………, KRS: ……….…….….. 

Adres korespondencyjny: …………………………………………………………...………... 

Adres e-mail: …………..…………………, fax: …………..………, tel.: …….…………….. 

Osoba reprezentująca: ……..…………………………………………………....................... 

 
W przypadku spółki cywilnej: należy podać imiona, nazwiska, adresy wszystkich wspólników oraz przedłożyć 
pisemne upoważnienie do zawarcia umowy w razie, gdy umowę zawiera w imieniu wspólników wskazana osoba. 
W przypadku działalności gospodarczej: należy podać adres zamieszkania przedsiębiorcy, jeżeli jest inny niż 
miejsce prowadzenia działalności oraz pisemne upoważnienie do zawarcia umowy przez pełnomocnika. 

WAŻNE! 
W imieniu osoby prawnej, umowę na odbiór odpadów komunalnych mogą zawierać osoby upoważnione do 
reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, 
aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną. 

 
CZĘŚĆ C – ZAKRES UMOWY 

Rodzaj odpadów: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady) 

http://www.mzgk.pl/


Dzierżawa pojemnika S-1100**: 

 tak w ilości ………….. szt. 

 nie 
Termin obowiązywania umowy**: 

 na czas nieokreślony od dnia …………………….. 

 na czas określony od dnia ………………… do dnia ……………………….. 
 
 

 
 
 
                                     …………………………………………….. 
                                                                                                      (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 
 
*pole niewymagane 
**należy zaznaczyć „X” we właściwym miejscu 

 
 
Dodatkowe dokumenty – odbiorcy instytucjonalni: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości – do wglądu 
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS 

 


