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REGULAMIN ODBIORU ODPADÓW 
ZGROMADZONYCH W WORKACH BIG BAG 

 

1. Worek BIG BAG przeznaczony jest na następujące odpady: 

 czysty gruz budowlany, 

 zmieszane odpady z budów. 

2. Zlecenie usługi odbioru odpadów w workach BIG BAG składa się w Kasie Spółki przy 

ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem opłacając gotówką bądź bezgotówkowo przy pomocy 

terminala płatniczego z góry stawkę ustaloną w Cenniku, w zależności od rodzaju worka. Płatność 

następuje na podstawie faktury VAT wystawianej w momencie składania zlecenia i wydawania 

pustego worka. 

3. W cenę usługi wliczony jest worek, koszt jego odbioru i zagospodarowania odpadów w nim 

zgromadzonych. 

4. Ważność usługi odbioru worka BIG BAG liczona jest od momentu zakupu przez okres 12 miesięcy. 

W tym czasie należy zgłosić worek do odbioru. Po upłynięciu ww. okresu worek może zostać 

odebrany pod warunkiem uiszczenia dopłaty w wysokości 30 zł. 

5. Spółka „ZAW-KOM” świadczy usługę odbioru worków BIG BAG zakupionych tylko i wyłącznie 

w Kasie Spółki. Każdy worek posiada nadruk z danymi firmy, logo oraz oznaczenie, na jakie odpady 

został przeznaczony. 

6. Co umieszczać w workach BIG BAG: 

 
worek na czysty gruz 

budowlany 
worek na zmieszane odpady z budów 

WOLNO 
cegła, pustak, skruszony 

beton z posadzek, glazura, 
terakota 

gruz betonowy, ceramikę, dachówkę, cegły, płyty 
gipsowe, płytki, elementy metalowe, wiadra po farbach, 
zaprawach, worki po gipsie i klejach, drewno i panele 

NIE WOLNO 
papy, eternitu, opon, odpadów niebezpiecznych, ceramiki sanitarnej, odpadów 

zawierających substancje żrące, azbestu, rozgrzanego popiołu i pozostałych odpadów 

mogących uszkodzić worek 

 

7. WAŻNE: w przypadku umieszczenia w worku odpadów innych niż wskazane w pkt. 5, właściciel 

nieruchomości zostanie obciążony kosztami ich zagospodarowania zgodnie z zakwalifikowanym 

kodem. 

8. Zasady wystawiania worka: 

TAK 

worek powinien być ustawiony na zewnątrz budynku w sposób umożliwiający podjazd 

samochodem ciężarowym i załadunek worka przy pomocy pojazdu specjalistycznego, 

w odległości nie większej niż 1,5 m od miejsca, do którego samochód dojedzie 

NIE 

zapełnionego worka nie można ustawiać pod drzewami, słupami wysokiego napięcia, 

zadaszeniami, za ogrodzeniami, przy pojazdach, na terenach zielonych, pod balkonami, 

na chodnikach, na studzienkach kanalizacyjnych oraz w sposób utrudniający dojazd do 

nieruchomości pojazdów uprzywilejowanych (np. pogotowie, straż pożarna) 

worka nie wolno zawieszać za uchwyty na ogrodzeniach/płotach i innych stałych elementach 

(uniemożliwi to podniesienie worka); uchwyty można przywiązać do ogrodzenia/płotu 

za pomocą sznurka, który w momencie odbioru worka zostanie odcięty przez pracownika 

9. Worek może zostać załadowany maksymalnie do wysokości ścian worka. Jeśli worek zostanie 

załadowany ponad wysokość ścianek, Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami. 
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10. Odpowiedzialność za uszkodzenie bądź utratę worka ponosi Klient.  

11. Obowiązek uprzątnięcia terenu po worku BIG BAG (w tym w szczególności pozostałych rozsypanych 

odpadów po odbiorze worka oraz wyspanych luzem odpadów) leży po stronie Klienta. 

12. Worek BIG BAG jest do użytku jednorazowego. Opróżniony worek nie podlega zwrotowi. 

13. W momencie zakupu usługi wywozu odpadów w workach BIG BAG Klient składa pisemne 

oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. 

14. Spółka ma prawo odmówić wykonania usługi odbioru worka BIG BAG w przypadku niezastosowania 

się Klienta do niniejszego Regulaminu. 

 

ODBIÓR WORKA Z ODPADAMI 

nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia 

pod nr tel. 515 298 087 


