
I. Adres lokalu

Oświadczenie o zapotrzebowaniu na pojemniki
 i częstotliwość ich wywozu w skali miesiąca 

w lokalu użytkowym

II. Dane najemcy/użytkownika lokalu

ZGN Śródmieście 

Minimalne częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy zostały ustalone przez 
Radę m.st. Warszawy w Uchwale nr LXI/1632/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów i wynoszą:

- papier – co cztery tygodnie (1 raz w miesiącu),
- metale i tworzywa sztuczne -  co cztery tygodnie (1 raz w miesiącu),
- szkło – co cztery tygodnie (1 raz w miesiącu),
- bio – co tydzień (4 razy w miesiącu),
- bio gastronomia/targowiska – dwa razy w tygodniu (8 razy w miesiącu),
- odpady zmieszane – co dwa tygodnie (2 razy w miesiącu).

Czytelny podpis użytkownika lokalu i pieczęć:

Ulica: Numer budynku: Numer lokalu: Dzielnica:

Nazwa użytkownika:

Rodzaj działalności 
prowadzonej
w lokalu: 

III. Sposób zbiórki odpadów  selektywnie

IV. Deklarowana liczba opróżnień/objętości pojemników w miesiącu odpadów
ogółem (bez podziału na frakcje):
Proszę wpisać

120l 240l 660l 770l 1100l 

Ilość wywozów:  szt.         szt.  szt.   szt.           szt.  szt. 

Inna pojemność 
pojemnika – 

powyżej 1100l 
(wskazać wielkość 
i ilość wywozów) 

V. Wykaz produkowanych odpadów w podziale na poszczególne frakcje:
Proszę zaznaczyć

Papier 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888.) oraz przepisy wykonawcze do niej

Metale i tworzywa 
sztuczne 

Szkło BIO Odpady zmieszane 

 

Pojemność 
pojemnika: 
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