
Odvoz odpadu

Změnový formulář

komunální odpad živnostenský odpad
(domovní odpad od obyvatel MČ Praha 2) (firmy, živnostníci,…)

*Adresa svozového místa:

*Jméno / Název:
dle smlouvy

*Telefon, (e-mail):

Číslo smlouvy:
* povinné údaje

Druh změny:

iniciály (fakturační údaje, zasílací adresa,…)

původní údaje:

nové údaje:

počet popelnic a četnost vývozu

původní stav: nový stav:

druh odpadu
objem popelnice

četnost vývozu druh odpadu
objem popelnice

četnost vývozu120l 240l 1100l 120l 240l 1100l
směsný odpad x týdně směsný odpad x týdně
papír x týdně papír x týdně
plast x týdně plast x týdně
sklo x týdně sklo x týdně
tetrapack x týdně tetrapack x týdně
bio-odpad x týdně bio-odpad x týdně

původní stav neznámý
pokud jsou u svozu odpadu objednány i nadstandardní služby (zanáška nádob), mění se automaticky se změnou počtu nádob a četnosti vývozu i tyto služby 

zanáška popelnic
vzdálenost zanášky popelnic se počítá od hrany komunikace po místo stání popelnic, jsou-li v cestě schody, počítá se 1 schod jako 1 metr zanášky,
kontejnery o objemu 1100l nejsou zanášeny v případě, jsou-li cestou schody,
pásmo 0-15m je zdarma, další pásma se účtují dle platného ceníku společnosti Komwag, a.s.

zrušení zanášky popelnic (po zrušení zanášky se nádoby budou vyvážet pouze v případě, budou-li přistaveny u kraje cesty)

objednávka zanášky 0-15m 15-30m 30-40m 40-70m 70-90m
změna pásma zanášky 0-15m 15-30m 30-40m 40-70m 70-90m
 uveďte nové pásmo zanášky

neznám pásmo zanášky, žádám přeměření technikem společnosti Komwag, a.s.

umístění nádob: za dveřma na dvoře v průjezdu před domem
jiné:



obsluha klíče

zrušit obsluhu klíče
objednávka obsluhy klíče počet obsluhovaných zámků:
změna klíče (výměna zámku,…) datum změny zámku:

pozn.
popis situace, umístění dveří,…

V dne Vyplněný formulář nám zašlete na uvedené kontakty:
Perucká 10/2542, 120 00, Praha 2
e mail: obchod@komwag.cz
fax:

podpis (razítko)
v případě elektronického podání není potřeba

v případě obsluhy klíče je nutné dodat 2kusy klíčů od každého obsluhovaného zámku, vyváží-li se z objektu další druhy odpadu (papír, plast,…) je nutné ke každé 
komoditě dodat další kus klíče

236 040 026

V případě problémů či nejasností kontaktujte naše obchodní 
oddělení na tel: 236 040 023, 236 040 022
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