
 

 

Zlecenie odbioru odpadów budowlanych lub papy odpadowej  

w workach Big Bag (1m3) 

 

 

Imię i nazwisko Zlecającego lub nazwa firmy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres Zlecającego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres odbioru worków Big Bag (jeśli jest inny niż adres zlecającego)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj odpadu: 

          Gruz budowlany                                               Papa odpadowa 

Ilość worków małych Big Bag (1m3) ………………………………………….. 

 

Numer telefonu kontaktowego w sprawie odbioru odpadów: 

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

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi odbioru gruzu i papy odpadowej w 

workach BigBag oraz cennikiem odbioru papy odpadowej i odpadów budowlanych. 

 

……………………………………………. 

Data i podpis Zlecającego  



Regulamin świadczenia usługi odbioru gruzu i papy odpadowej w workach 

Big Bag 

 

1. Worki Big-Bag są przeznaczone na gruz budowlanych lub papę odpadową: 

a) W workach Big-Bag na gruz budowlany można umieszczać: pokruszony beton, płytki, 

cegłę, dachówkę, kamień, elementy sanitariów oraz umywalek.  

b) W workach Big-Bag na papę odpadową można umieszczać wyłącznie papę odpadową. 

c) W workach Big-Bag zabrania się umieszczania azbestu, papy, 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. 

e) Pojemność worka Big-Bag na gruz budowlany i papę odpadową wynosi 1m3 i ładowność 

1t. 

2. Odbiór pustego worka Big-Bag 

a) Worki Big-Bag klient otrzymuje w chwili składania zlecenia i opłacenia usługi odbioru 

odpadów zgodnie z cennikiem.  

3. Usługa odbioru worka Big-Bag wraz z odpadami od klienta. 

a) Worki Big-Bag sa odbierane na terenie Poręby 

b) Po zapełnieniu worek powinien znajdować się w miejscu umożliwiającym swobodny 

podjazd lewostronny samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS (nie dalej niż 3 m od 

krawędzi jezdni) 

c) Nie wolno ustawiać worka Big-Bag: pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz 

drzewami. 

d) Usługę świadczymy w każdy czwartek (w dni robocze). Zgłoszenia przyjmowane są 

maksymalnie do wtorku (najpóźniej 2 dni przez planowanym odbiorem worka Big-Bag). 

Liczba planowanych odbiorów worków w ciągu jednego dnia jest ograniczona. 

Każdorazowa chęć skorzystania z usługi wymaga w związku z tym wcześniejszego 

kontaktu.  

e) Faktura VAT jest wystawiana w momencie składania zlecenia i wydawania pustego 

worka. 

f) Opróżniony worek nie podlega zwrotowi.  

4. Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia Karty Przekazania Odpadu. 

5. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu – tel: 32 67 

71 162 lub osobiście – ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12  

6. Zamówienie usługi odbioru odpadu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

7. Regulamin obowiązuje od 3.08.2018 r  

 

 

 

 



Cennik usługi odbioru gruzu i papy odpadowej. 

 

Papa odpadowa 

Cena odbioru worka Big-Bag wraz z papą odpadową  wynosi  216 zł brutto. 

W przypadku posiadania własnego worka Big-Bag cena odbioru worka wynosi  200 zł brutto. 

 

Odpady budowlane  

Cena odbioru worka Big-Bag wraz z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi  wynosi 135 zł brutto.  

W przypadku posiadania własnego worka Big-Bag cena odbioru wynosi 120 zł brutto. 

 

 

*Worki Big-Bag nie podlegają zwrotowi - są utylizowane wraz z odpadem. Klient otrzymuje worek w 
chwili złożenia zlecenia i opłacenia usługi. 

 


