
ZLECENIE USŁUGI JEDNORAZOWEJ 
 
DANE ZLECENIODAWCY: 
NAZWA FIRMY/IMIĘ I NAZWISKO :  ...................................................................................………………………………................... 

ADRES:.................................................................................………………………………................................................................... 

TEL: ……………………………………..                       NIP:   ..........................................                         PESEL: ……………………………………. 

DANE ZLECENIOBIORCY: 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JAROSŁAWIU SP. Z O.O. 
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA 

MAKOWISKO 163 37-500 JAROSŁAW 
TEL. 016 621 63 87 e-mail: zom@pgkimjaroslaw.pl 

 

1. ZAMAWIAM KONTENER KP-7 NA /zaznaczyć odpowiedni kwadrat/: 
 

       zmieszane odpady komunalne          gruz              odpady wielkogabarytowe      
 

      odpady biodegradowalne luzem       odpady biodegradowalne w workach   
 
 

2. ZAMAWIAM POJEMNIK 1100 l  NA:         zmieszane odpady komunalne          
 

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA  ................................................................................ 
DATA PODSTAWIENIA KONTENERA/POJEMNIKA 1100 l   ................................................... 
 

- Kontener wynajmujemy na okres nie dłuży niż 3 dni robocze - przy załadunku trwającym ponad  
3 dni robocze pobieramy opłatę za jego dzierżawę w wysokości 30 zł brutto dzień 
- Odbiór kontenera następuje po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym przez Zamawiającego. 
- Kontener służy do wywozu odpadów: gruzu, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zmieszanych wytworzonych 
jednorazowo w dużych ilościach w związku z prowadzeniem w gospodarstwie prac porządkowych, remontowych, odpadów 
ulegających biodegradacji. 
-  Odpady należy ładować do wysokości burt,  przeładowanie kontenera może skutkować odmową odebrania odpadów. 
- Koszt wywozu odpadów: odpadów zmieszanych wytworzonych jednorazowo w dużych ilościach w związku  
z prowadzeniem w gospodarstwie prac porządkowych lub remontowych – 1 320 zł brutto/Mg  
- Koszt wywozu gruzu /niezanieczyszczonego innymi odpadami/-  792 zł brutto /Mg 
- Koszt wywozu odpadów wielkogabarytowych – 2 040 zł brutto /Mg 
- Koszt wywozu odpadów ulegających biodegradacji /luzem/ – 864 zł brutto /Mg 
- Koszt wywozu odpadów ulegających biodegradacji /w workach/ – 1 080 zł brutto /Mg 
- Koszt transportu /poza granice Miasta Jarosławia/ –  6,00 zł brutto/km 
- Koszt wywozu pojemnika 1100 l – 420 zł brutto 
 

W przypadku wywozu gruzu kontener należy wypełniać do połowy. 
W przypadku: zanieczyszczenia gruzu innymi odpadam lub wypełnienie kontenera niezgodnie  
z zaleceniami usługa wywozu zostaje wstrzymana do czasu usunięcia zanieczyszczeń lub nadmiaru odpadów przez 
Zleceniodawcę. Nieusunięcie zanieczyszczeń z gruzu jest równoznaczne obciążeniem Zleceniodawcy  opłatą  
1 320 zł brutto/Mg. 
- Zamawiający wskazuje miejsce ustawienia kontenera i ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki jego postoju we 
wskazanym miejscu /np. uszkodzenie chodnika, trawnika itp./  
 

AKCEPTACJA WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR, KOREKT FAKTUR  
ORAZ DUPLIKATÓW FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ /opcjonalnie; zaznacz kwadrat jeśli wyrażasz zgodę/ 

  
Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Jarosławiu Sp. z o.o. (dalej Spółka, PGKiM Sp. z o.o.) faktur, faktur korygujących  
i duplikatów faktur w postaci elektronicznej zgodnie z przepisem art. 106n ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług. 
 

Adres email do odbioru e-faktur: ………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w postaci elektronicznej 
obowiązujący w PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu  (Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej 

http://www.pgkimjaroslaw.pl/e-faktury) 
                          
 
…………………………………………………                                                                                    …………………………………………………                                          
                    Miejscowość, data                                                                                                                                 Podpis zleceniodawcy 

  
 


