
 

 

Zlecenie 

Odbioru odpadów budowlanych lub papy odpadowej w workach BIG BAG 

 

Nazwisko i imię Zlecającego lub Nazwa Firmy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP Firmy: ………………………………………………………………… 

Adres Zlecającego:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres odbioru: worków BIG BAG ( jeżeli jest inny niż adres zlecającego): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj odpadu: 

- GRUZ BUDOWLANY  - PAPA ODPADOWA 

 

 

Worek mały 1𝑚3  Ilość worków BIG BAG : …………………………….. 

Worek duży 1,6𝑚3  Ilość worków BIG BAG : …………………………….. 

 

Numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru odpadów : 

 

………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świadczenia usługi odbioru gruzu i papy odpadowej w 

workach BIG – BAG, cennikiem odpadów budowlanych i papy odpadowej w workach BIG – BAG oraz 

z treścią klauzuli informacyjnej dot. Ochrony danych osobowych. 

 

 

……………………………………………………………….. 

Data i podpis Zlecającego 

  



 

Regulamin świadczenia usługi odbioru gruzu i papy odpadowej w workach BIG-BAG 

 

1. Worki BIG-BAG są przeznaczone na gruz budowlany lub papę odpadową 

a) W workach BIG-BAG na gruz budowlany można umieszczać: pokruszony beton, płytki, cegłę, 

dachówkę, kamień, elementy sanitariów, umywalki oraz płyty kartonowo – gipsowe, 

b) W workach BIG-BAG na papę odpadową można umieszczać wyłącznie papę odpadową, 

c) W workach BIG-BAG zabrania się umieszczania: azbestu, wełny mineralnej, substancji 

niebezpiecznych, opon, styropianu, substancji żrących, odpadów opakowaniowych, szkła płaskiego, 

d) W wypadku umieszczenia w worku odpadów innych niż dozwolone zastrzegamy sobie możliwość 

nieodebrania worka lub obciążenia kosztami ich wywozu i zagospodarowania.  

e) Worki BIG-BAG na gruz budowlany i papę odpadową 

- worek mały 1𝑚3 ładowność 1 tona, 

- worek duży 1,6𝑚3 ładowność 1,2 tony, 

- pojemność worka BIG-BAG na papę odpadową wynosi 1𝑚3  

2. Odbiór pustego worka BIG-BAG 

Worki BIG-BAG klient otrzymuje w chwili składania zlecenia i opłacenia usługi odbioru  odpadów 

zgodnie z cennikiem, w zależności od rejonu odbioru. 

3. Usługa odbioru worka BIG-BAG  wraz z odpadami od klienta. 

a) Worki BIG-BAG są odbierane na terenie Zawiercia oraz gmin ościennych ( Poręba, Włodowice, 

Ogrodzieniec, Kroczyce, Łazy, Myszków). 

b) Czas ładowania worka BIG-BAG jest dowolny. 

c) Po zapełnieniu worek powinien znajdować się w miejscu umożliwiającym podjazd lewostronny 

samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS (nie dalej niż 3 metry od krawędzi jezdni). 

d) Nie wolno ustawiać worka BIG-BAG: pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia, drzewami, przy 

samochodach, za ogrodzeniami, na studzienkach kanalizacyjnych, na zieleńcach pod balkonami 

(kierowca nie może jeździć po trawnikach i chodnikach) oraz w sposób uniemożliwiający dojazd do 

nieruchomości pojazdów uprzywilejowanych (np. pogotowie, straż pożarna). 

e) Usługę odbioru świadczymy w dni robocze (poniedziałek – piątek w godzinach 6:00 – 14:00) w 

terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości odbioru przez klienta. 

Klient nie ma możliwości wyboru dnia ani godziny odbioru. 

f) Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu odbioru worka ze względu na trudne warunki pogodowe, 

silne opady deszczu lub śniegu, bardzo niskie temperatury (przymarzanie worków do podłoża). 

Podczas trudnych warunków pogodowych worki nie będą odbierane, aż do momentu ich poprawy. 

g) Koszty uszkodzenia i utraty worka ponosi klient. Obowiązek uprzątnięcia terenu 

po worku BIG BAG (w tym w szczególności pozostałych rozsypanych odpadów 

po odbiorze worka oraz wyspanych luzem odpadów) obciąża klienta. 

h) Faktura VAT wystawiana jest w momencie zamówienia usługi i wydawania pustego worka. 

i) Opróżniony worek nie podlega zwrotowi. 

4. Na życzenie klienta wystawiamy Kartę Przekazania Odpadu. 

5. W przypadku wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu 

telefonicznego: 32 67 213 93 lub 693 613 000 (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00). 

6. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zamówienia usługi odbioru. 

Regulamin obowiązuje od 17.04.2019r. 

 

 

 

  


