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TEL:WŁAŚCICIEL:
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podpis pracownika "EKO-REGION" czytelny podpis właściciela nieruchomości

Pozostawianie nadmiaru odpadów przy pojemnikach będzie zgłaszane do gminy.

Brak właściwej segregacji odpadów będzie skutkował naliczeniem przez Gminę wyższej opłaty za odbiór odpadów.

Właścicielem pojemników jest "EKO-REGION" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400,                         

tel. 44 633-08-15

Pojemniki są użyczone właścicielowi nieruchomości na czas obowiązywania umowy zawartej przez Spółkę z Gminą lub z 

właścicielem nieruchomości.

Oświadczenie właściciela nieruchomości:

zobowiązuję się do eksploatacji pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem i przyjmuję odpowiedzialność finansową za ich 

zniszczenie, spalenie lub zagubienie oraz do ich zwrotu w przypadku zmiany operatora odbierającego odpady z terenu 

gminy lub rozwiązania umowy zawartej przez Spółkę z właścicielem nieruchomości.

podpis pracownika "EKO-REGION" czytelny podpis właściciela nieruchomości

POKWITOWANIE WYDANIA/ZWROTU POJEMNIKÓW           

Informacje dla właściciela nieruchomości:

Nie należy dopuszczać do przepełniania pojemników. Pojemniki należy wypełniać tylko do wysokości ograniczonej zamkniętą 

klapą.

Właścicielem pojemników jest "EKO-REGION" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400,                         

tel. 44 633-08-15.
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gminy lub rozwiązania umowy zawartej przez Spółkę z właścicielem nieruchomości.
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