Sieradz, dnia: …………………………
(data złożenia oświadczenia)

Imię i Nazwisko:

..………………………………….……

Telefon:

…………………………………………

Nr identyfikacyjny:

…………………………………………

(dane właściciela lub zarządcy nieruchomości zamieszkałej)

ZGŁOSZENIE
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej na rzecz gminy miasto Sieradz,
zgłaszam potrzebę podstawienia pojemnika na odpady budowlane/rozbiórkowe* z terenu nieruchomości zamieszkałej
zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. ………………………………………………………………………………………………
(adres nieruchomości)

w dniach od ………………..……………..………..……… do ………………………………..………..………….
1)

Oświadczam, że odpady powstawać będą na skutek prowadzenia drobnych robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu
administracji2).
W przypadku umieszczenia w kontenerze innych rodzajów odpadów niż wymienione w poniższych
podgrupach, zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie koszty ich odbioru i zagospodarowania lub
unieszkodliwiania poza obowiązującym na terenie gminy miasta Sieradz systemem gospodarki odpadami
komunalnymi, według obowiązujących stawek na Stacji Przeładunkowej przy ul. Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu oraz
stawek przewoźnika.
W ramach jednego zgłoszenia do kontenera mogą być umieszczane odpady wyłącznie z jednej
z poniższych grup:
Grupa
odpadów

Rodzaj odpadu

Odpady

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Grupa 1

Odpady
z gruzu
Gruz ceglany
budowlanego
Odpady innych materiałów ceramicznych i ceramicznych elementów wyposażenia

Grupa 2

Stolarka
budowlana

Stolarka okienna, drzwiowa (drewniana, plastikowa).

Grupa 3

Tworzywa
sztuczne

Siding, panele, ondulina, rynny, parapety.

Grupa 4

Materiały
izolacyjne

Wełna mineralna, styropian. Zabrania się umieszczania papy .

- termin podstawienia pojemnika należy ustalić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w
Sieradzu (tel. 43 822 40 53), pojemnik na odpady może znajdować się na terenie nieruchomości
nie dłużej niż 5 dni roboczych
2)
- Gmina Miasto Sieradz zastrzega sobie prawo do kontroli, czy dany rodzaj prac wymaga
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót
1)

Pozostałe odpady budowlane można dostarczyć nieodpłatnie do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4 w
godzinach: pn - pt 7:00 – 18:00 oraz w sobotę w godzinach: 7:00 – 15:00. Więcej informacji
można uzyskać pod numerem telefonu: (43) 656 50 66.
* - niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………….
(podpis właściciela lub zarządcy nieruchomości)

