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ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI       ZMIANA ZAPOTRZEBOWANIA        REZYGNACJA  Z  POJEMNIKÓW 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH KILKU I WIELORODZINNYCH  

 Z TERENU MIASTA OPOLA, DNIA……………………………….. 
 

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI:                                   ZAMIESZKAŁEJ                                                    MIESZANEJ  
 

Rodzaj nieruchomości:                                                     kilkurodzinna (3 - 9 lokali mieszkalnych)         wielorodzinna 
 
 

Dane właściciela* nieruchomości 
* zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz.250, ze zm.) przez właściciela nieruchomości rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością; 

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

imię i nazwisko  

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

……………………………………………………                                                                                                                                                                                             
adres nieruchomości 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU TEL. KONTAKTOWY, EMAIL 

……………………………………………………. ……………………………………………………………………..………………. 
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRĄ MAJĄ BYĆ DOSTARCZONE POJEMNIKI : 

Opole, ul……………………….……………………………………………………….……………………………………………… 
                                                                                                ulica / nr budynku (lokalu) 

Miejsce odbioru odpadów zgodne z prawem miejscowym, uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy na nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów:          TAK           NIE 
Propozycja liczby i pojemności pojemników, które powinny być ustawione na nieruchomości:  

Rodzaj pojemnika Pojemność 
pojemnika* 

Liczba 
pojemników 

Uwagi 

Czarny  na odpady zmieszane  
(poj.  60l, 120l. 240l, 360l, 660l, 1100l,   1100l-3,5m3, 3,5m3- 5m3,  

5m3-7 m3, 7m3-15m3, 15m3-36m3) 

   

Żółty na odpady opakowaniowe 
(poj.  60l, 120l. 240l, 360l, 660l, 1100l,   1100l-3,5m3, 3,5m3- 5m3,  

5m3-7 m3, 7m3-15m3, 15m3-36m3) 

   

Zielony na odpady szklane 
(poj.  60l, 120l. 240l, 360l, 660l, 1100l,   1100l-3,5m3, 3,5m3- 5m3,  

5m3-7 m3, 7m3-15m3, 15m3-36m3) 

   

Brązowy na odpady biodegradowalne        120l             240l   

Uzasadnienie:  

*W przypadku gdy pojemność i liczba pojemników nie ulega zmianie należy wpisać w rubryce „bez zmian”. 
Liczba osób zamieszkałych na nieruchomości z deklaracji: ……………..…….. 
W przypadku gdy pojemniki zamawiane są również dla nieruchomości niezamieszkałych to należy do druku załączyć 
wykaz nieruchomości niezamieszkałych, dla których zamawiane są wspólne pojemniki.  
Uwaga: Proponowana przez właściciela nieruchomości liczba i pojemność pojemników będzie weryfikowana pod 
względem liczby osób zamieszkujących na nieruchomości i wytwarzających odpady, za które wnoszona jest opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Oświadczam, że pojemniki będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób gwarantujący ich prawidłową 

eksploatację i odbiór odpadów. Zobowiązuję się do zwrotu lub do umożliwienia wymiany użytkowanych pojemników w 

przypadku zmiany liczby osób wskazanych w deklaracji. 

 ………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                    podpis właściciela nieruchomości 

 

Stempel dzienny / Numer ewidencyjny 


