
..............................., dnia ....................20....r. 
..........................................  

(Wnioskodawca) 

.......................................... 

.......................................... 
      (adres) 
 

telefon:.............................. 

Wójt Gminy Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 

 
W n i o s e k 

o nieodpłatne wykonanie usługi transportu i zagospodarowania odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót 
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi transportu i zagospodarowania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

pochodzących z budynku przy ul. ..........................................nr......... 

w............................................ 

Lokalizacja miejsca podstawienia kontenera 
(adres lub nr działki) 

 

Rodzaj odpadów  

Szacunkowa ilość odpadów (m3)  

Szacunkowy termin podstawienia kontenera  

Zakres prac budowlanych z którego pochodzą odpady 
budowlane i rozbiórkowe 
 

 

Czy budynek, z którego pochodzą odpady budowlane 
i rozbiórkowe jest wykorzystywany do  
prowadzenia działalności gospodarczej? 

 
TAK/NIE* 

 

Oświadczam, że odpady budowlane zawierają: gruz, cegły, regipsy, płytki ceramiczne*, 

inne………………. . 

....………………………………........... 

     (podpis Wnioskodawcy) 

 

 
Uwaga:  
1. W razie stwierdzenia zmieszania odpadów budowlanych i rozbiórkowych podanych w oświadczeniu z 

innymi odpadami, Wnioskodawca ponosi koszt transportu i zagospodarowania odpadów. 
2. Do kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe wyrzucamy: czysty gruz, cegły, regipsy, płytki 

ceramiczne (kafelki). 
3. Do kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe nie należy wyrzucać: styropianu, worków, desek, 

wiader, materiałów budowlanych takich jak tapety, worki po gipsie czy cemencie, odpadów 
komunalnych. 
 



*niepotrzebne skreślić 

..............................., dnia ....................20....r. 
..........................................  

(Wnioskodawca) 

.......................................... 

.......................................... 
      (adres) 

.......................................... 
    (PESEL) 

telefon:.............................. 
 

Wójt Gminy Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jestem właścicielem/użytkownikiem* budynku i posiadam/nie posiadam *prawo(a) 

do dysponowania nieruchomością, w której przeprowadzono drobne roboty niewymagające 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

Remont przeprowadziłem siłami własnymi/poprzez zatrudnienie firmy budowlanej*. 

Jestem świadomy kosztów związanych z dzierżawą kontenera, od dnia jego podstawienia na 

teren nieruchomości do dnia zgłoszenia jego zapełniania. 

W razie stwierdzenia zmieszania odpadów budowlanych i rozbiórkowych podanych we 

wniosku z innymi odpadami, poniosę koszt transportu i zagospodarowania odpadów. 

 

 

 

 

 

....………………………………........... 

      (podpis Wnioskodawcy) 


