
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

 
 

Dane uzupełnia właściciel/osoba posiadająca prawo dysponowania nieruchomością/zarządca lub osoba posiadająca   
Pełnomocnictwo mocodawcy 

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

NIP :  …………………………………………………………………… 

REGON:  ………………………………………………………………….. 

Adres siedziby:……………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Dane adresowe do korespondencji i faktur /jeżeli jest inny niż wyżej/:……………………………………………………………………………………. 

Adres świadczenia usługi:      .…………………………………………………………………………………..………….……………………………………… 

Telefon/e-mail do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem wniosku posiadam tytuł prawny wynikający z:        

  prawa własności               prawa współwłasności               umowy najmu              użytkowania wieczystego 

   inne: …………………………………………………………………………………… 

Deklarowana pojemność oraz ilość pojemników na odpady zmieszane /zaznacz i wpisz liczbę/:: 

 60L …………szt.    120L …………szt.    240L …………szt.    

 1 100L …………szt.    KP-7m3 …………szt. /rozpatrywane indywidualnie/ 

DANE DO FAKTURY 

NABYWCA:  ODBIORCA: 

WYPEŁNIA PGKIM W JAROSŁAWIU SP. Z O.O. 

  Numer identyfikacyjny klienta   Nadany numer umowy 

 INFORMACJA: 
Procedura uruchomienia usługi rozpocznie się nie wcześniej niż po zawarciu Umowy. 

Podpisany wniosek można przekazać osobiście lub korespondencyjnie na adres siedziby Spółki  
PGKiM  w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław lub elektronicznie na adres 

umowy@p gkimjaroslaw.pl 

SPOSÓB PODPISANIA UMOWY

osobiście w siedzibie PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. za pośrednictwem Poczty Polskiej 



CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH /wpisz liczbę na podstawie harmonogramu/ 

Właściciel nieruchomości może indywidualnie zaopatrzyć się  w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych jednak, aby ułatwić  właścicielowi zadanie, PGKiM  Sp. z o.o. zobowiązuje się do wyposażenia w pojemniki 
nieruchomości, których właściciele zgłoszą  taką  potrzebę. 

   REZYGNUJĘ Z POJEMNIKÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ PGKIM W JAROSŁAWIU SP. Z O.O. 

Oświadczam, że posiadam własny/e pojemnik/i na odpady komunalne, których pojemność i ilość jest zgodna 
z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów oraz ilością wytwarzanych odpadów.  

   ZGŁASZAM ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI 

Na podstawie zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów komunalnych zgłaszam zapotrzebowanie na 
następującą ilość pojemników: 

CZAS TRWANIA UMOWY  /zaznacz właściwe/ 

 Nieokreślony   Określony: do dnia …………………………………………………… 

E-faktury /opcjonalnie/
AKCEPTACJA WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR, KOREKT FAKTUR 

ORAZ DUPLIKATÓW FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

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  
https://pgkimjaroslaw.pl/e-faktury) 

………………………………………………………………    ……………………………………………………… 
  Miejscowość, data    Podpis  

ZAŁĄCZONE/PRZEDŁOŻONE DOKUMENTY /zaznacz właściwe i dołącz dokument/: 

Pełnomocnictwo  CEIDG KRS         Inne: ………………………………………………………        

Wnioskodawca oświadcza: 
a) podane dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku i jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w 
niniejszym oświadczeniu nieprawdy;
b) potwierdzam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

…………………………………………………… 
  (miejscowość, data, czytelny podpis 

OŚWIADCZENIE O ZAPOTRZEBOWANIU NA POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE /zaznacz właściwe/ 

Pojemność pojemnika  na odpady 
zmieszane w litrach Podaj ilość w szt. 

60 
120 
240 

1100 
KP-7m3/rozpatrywane indywidualnie/ 

      

Zgodnie z harmonogramem dla nieruchomości niezamieszkałych dostępnym na stronie internetowej 
https://pgkimjaroslaw.pl/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych wnioskuję o odbiór odpadów:

Ilość odbiorów w tygodniu/miesiącu: 

W razie wątpliwości skontaktuj się z Zakładem Oczyszczania Miasta - tel. 16 621 87 23 / 16 621 63 87 

https://pgkimjaroslaw.pl/e-faktury
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