
……………………………………………..        Grudziądz, dn. …………………………. r. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
(dane do wystawienia faktury, pieczątka z NIP-em firmy) 

                                           

                                     Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  sp. z o. o. 

                                                       ul. Mickiewicza 28/30 

                                               86-300 Grudziądz 

 

ZLECENIE 

Proszę o podstawienie kontenera*: 

 3 m3 na gruz (150,00 zł netto wynajem kontenera + 250 zł netto odpady), 

 5 m3 na gruz (150,00 zł netto wynajem kontenera + 350 zł netto odpady), 

 7 m3 na odpady ulegające biodegradacji (150,00 zł netto wynajem kontenera + 300 zł netto odpady), 

 7 m3 na odpady komunalne (1000 zł netto za kontener), 

 3 m3
  5 m3

  7 m3 na odpady poremontowe (150,00 zł netto wynajem kontenera  

+ transport1): 3,00 zł netto za km + tonaż: 299,99 zł netto za tonę odpadów), 

 3 m3
  5 m3

  7 m3 na odpady wielkogabarytowe (150,00 zł netto wynajem kontenera  

+ transport1): 3,00 zł netto za km + tonaż: 599,99 zł netto za tonę odpadów), 

 3 m3
  5 m3

  7 m3 na papę odpadową (150,00 zł netto wynajem kontenera + transport1): 3,00 zł 

netto za km + tonaż: 329,99 zł netto za tonę odpadów), 

 

w dniu …………………………………….. na ulicę ………………………………………………………………….. 

 

Osoba do kontaktu: 

………………………………………………….  

tel. …………………………………………… 

                                      

       Z poważaniem 

 

 ………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                     (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ W KONTENERZE ODPADÓW INNYCH NIŻ ZAZNACZONE W ZLECENIU, FAKTURA ZA WYNAJĘCIE KONTENERA 
ZOSTANIE WYSTAWIONA ZA ODPADY ZNAJDUJĄCE SIĘ W KONTENERZE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM CENNIKIEM!!! 

*zaznaczyć wybrany rodzaj kontenera.                          
Ceny obejmują transport i unieszkodliwienie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie.  
1)Transport: podstawienie i odbiór kontenera liczony w obie strony  
 
Maksymalny czas wynajęcia kontenera – 7 dni. Opłata za wynajem naliczana jest za każde rozpoczęte 7 dni.  W przypadku krótszego/ 
dłuższego terminu bądź wymiany kontenera prosimy o kontakt za pośrednictwem email: odpady@mwio.pl. Za nieudostępnienie pojemnika 
zamawiający poniesie dodatkowy koszt transportu tj. 3,00 zł netto za km liczony w obie strony. 

mailto:odpady@mwio.pl

