REGULAMIN
świadczenia usługi odbioru gruzu budowlanego z worków typu Big-Bag
1. Pojemność worka Big-Bag wynosi 0,9 m3 .
2. Cena usługi wynajęcia i odbioru worka typu Big-Bag wynosi 111,11 zł + 8 % VAT.
3. Worki Big-Bag z usługą odbioru przeznaczone są wyłącznie na gruz budowlany i ceramiczny,
tj. wszelkie odpady pokruszony beton, ceramiczne płytki ścienne
i podłogowe, cegłę, dachówkę oraz pokruszone ceramiczne elementy sanitariów.
Kod odpadu: 17 01 01.
4. W worku Big-Bag zabrania się umieszczania wszelkich innych odpadów niż wymienione
w punkcie 3 w przeciwnym razie skutkuje to nieodebraniem worka.
5. Czas użytkowania worka liczony jest od dnia wydania worka Klientowi i wynosi 7 dni
kalendarzowych. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu użytkowania worka
po ówczesnym zgłoszeniu telefonicznym do Biura Obsługi Klienta MGK Sp. z o.o.
6. Gotowość odbioru (oddania) worka Big-Bag po przygotowaniu należy zgłosić telefonicznie
071 396 71 38 lub 071 396 71 14 lub drogą elektroniczną na adres: bok@mgk.olesnica.pl
7. Worek musi być załadowany do poziomu krawędzi worka.

8. W przypadku przeładowania worka powyżej krawędzi (punkt 7) wykonawca usługi zastrzega
sobie prawo do nieodebrania worka.
9. Za odpady znajdujące się w worku w momencie odbioru odpowiedzialność ponosi Klient.
10. Odpady, które zostaną pozostawione wokół worka Big-Bag nie są objęte usługą odbioru i nie
podlegają tej usłudze.
11. Worek Big-Bag należy ustawić w miejscu, do którego będzie swobodny dojazd tj. umożliwiający
odbiór worka Big-Bag przez samochody ciężarowe Spółki. Pracownik Spółki – Zakładu
Oczyszczania Miasta wskaże miejsce ustawienia worka w chwili jego pobrania.
12. Ustawienie worka nie może utrudniać ruchu pieszych i pojazdów.
13. Worek Big-Bag nie może zostać ustawiony: pod zadaszeniami, drzwiami, drzewami, liniami
energetycznymi, w wąskich uliczkach bez możliwości wjazdu przez pojazd ciężarowy, itp.
14. W przypadku niespełnienia warunków ustawienia worka wymienionych w punktach 10-13
wykonawca usługi zastrzega sobie prawo do nieodebrania worka.
15. Za ustawienie worka Big-Bag w miejscu niedozwolonym prawnie lub w miejscu
nieuzgodnionym z właścicielem terenu odpowiedzialność ponosi użytkownik (Klient).
16. Akceptacja regulaminu następuje w momencie nabycia worka Big-Bag przez użytkownika.
17. Wszelkie wątpliwości lub chęć uzyskania dodatkowych informacji możliwa jest poprzez kontakt
z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 071 396 71 38 lub 071 396 71 14 bądź drogą
elektroniczną: bok@mgk.olesnica.pl

