
ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI/KONTENERY 
[ SKŁADANE Z DEKLARACJĄ DGO-2 ] 

W celu ustalenia liczby pojemników/kontenerów, w które ma być wyposażona na stałe nieruchomość należy wypełnić tabelę poniżej 

 NALEŻY PODAĆ LICZBĘ POJEMNIKÓW/KONTENERÓW 

  ODPADY „SUCHE” ODPADY „MOKRE” 

POJEMNIK SZTUK PROPONOWANA 
CZĘSTOTLIWOŚĆ 

ODBIORU * 

SZTUK PROPONOWANA 
CZĘSTOTLIWOŚĆ 

ODBIORU * 

55 LITRÓW     

60 LITRÓW     

80 LITRÓW     

110 LITRÓW     

120 LITRÓW     

240 LITRÓW     

1100 LITRÓW     

KONTENER  

1,5 M
3     

5,0 M
3     

7,0 M
3     

10,0 M
3     

INNE OD 11,0 M
3
 DO 20,0 M

3
  

 

 

 
............... szt. 

  

 

............... M
3 

 

............... M
3 

 

.............. szt.
 

 

 

............... M
3
 

 

............... szt.
 

 

Oświadczam, iż będę gromadził/a odpady komunalne we własnych pojemnikach/kontenerach: 
- ……..….. litrów / m

3
 - 

 
 …..…..... szt.,         …….…... litrów 

 
/ m

3
 
 
- ……..…. szt.,         ……....... litrów / m

3 
- …..…….. szt., 

- …..…….. litrów / m
3
 - 

 
 …….…... szt.,         ……..….. litrów 

 
/ m

3
 
 
- …..….... szt.,         ……….... litrów / m

3 
- …..…….. szt. 

i wyrażam zgodę, na ich oznaczenie co do frakcji („MOKRE”, „SUCHE”) jakie będą w nich zgromadzone; wskazane 

pojemniki/kontenery będą służyć wymienionej/ym niżej nieruchomości/om. 

                                                                                                                                                                                     ..........................................................                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            (czytelny podpis) 
                   

ADRES/Y NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ/YM SŁUŻYĆ MAJĄ WSKAZANE WYŻEJ POJEMNIKI/KONTENERY:     
 

1) ULICA ........................................................................................................................................ NR BUDYNKU/LOKALU................................  
           
2) ULICA ........................................................................................................................................ NR BUDYNKU/LOKALU................................ 
 
3) ULICA ........................................................................................................................................ NR BUDYNKU/LOKALU................................ 
 
4) ULICA ........................................................................................................................................ NR BUDYNKU/LOKALU................................                       

INFORMACJA DOTYCZĄCA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W CIĄGU MIESIĄCA: 

Pojemność pojemników/kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości ustala właściciel 
nieruchomości w oparciu o faktyczne potrzeby z uwzględnieniem tygodniowych wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych, 
o których mowa w § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości – stosownie do § 10 wskazanego Regulaminu (fragment Regulaminu na odwrocie strony). 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej jest dostępny na stronie internetowej: www.um.bielsko.pl → 
Biuletyn Informacji Publicznej → Gospodarka odpadami komunalnymi (http://bip.um.bielsko.pl/ - z2v0q29udgvudcgxmzezmdmp) lub 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
UWAGA: Prasokontenery lub inne urządzenia kompaktujące odpady komunalne nie będą zapewniane przez Gminę, natomiast będzie 
realizowany odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w  tych urządzeniach. 

                                                                                                                    ................................................................................ 
                                                                                                      (czytelny podpis) 

 

VERTE 

 

http://www.um.bielsko.pl/
http://bip.um.bielsko.pl/%20-%20z2v0q29udgvudcgxmzezmdmp


 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ  /FRAGMENT/ 

 

§ 7. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości, spośród wymienionych w §5 ust. 1, 
w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru: 
1) szkoły (wszystkich typów i szczebli) - 3 litry na każdego ucznia, studenta, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność 
pojemnika - 0,11 m3 (110 litrów), 
2) żłobki i przedszkola - 3 litry na każde dziecko, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3 
(110 litrów), 
3) sklepy, hurtownie i inne lokale handlowe, w tym handel poza lokalem - 11 litrów na każdego pracownika, przy czym określa się 
minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów), 
4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. letnie ogródki - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną 
pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów), 
5) biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy - 11 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy 
czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów), 
6) szpitale, hospicja, domy opieki itp. - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3 
(110 litrów), 
7) hotele, pensjonaty, schroniska oraz inne placówki noclegowe - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność 
pojemnika - 0,11 m3 (110 litrów), 
8) przychodnie i gabinety lekarskie - 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność 
pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów), 
9) targowiska - 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3 
(240 litrów), 
10) garaże - 30 litrów na każde 10 garaży, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów), 
11) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) - 1 litr na 1 osobę korzystającą z obiektu, przy czym 
określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3 (240 litrów), 
12) ogrody działkowe - w okresie od 1 marca do 31 października 30 litrów na każdą działkę, poza tym okresem 5 litrów na każdą 
działkę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3 (240 litrów), 
13) cmentarze - 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3 
(240 litrów), 
14) inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio, przy czym określa się minimalną 
pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów). 
 
 
* INFORMACJA W SPRAWIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU 
 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewniony zostanie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
-odpady SUCHE – 1 raz na  tydzień, 
-odpady MOKRE – 1 raz na  tydzień, 
-zmieszane odpady komunalne – 1 raz na  tydzień, 
właściciel nieruchomości może wybrać mniejszą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych – 1 raz na dwa tygodnie lub 1 raz  
na cztery tygodnie. 
 
 

 


