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Działając jako prawnie upoważniony pełnomocnik Firmy (pełna nazwa firmy) ..................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

adres .....................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….............................................................................………………

adres e-mail: ……………………………………………………………………

Deklaruję – deklarujemy*) przystąpienie Firmy do Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.
Oświadczam – oświadczamy*), że znane są postanowienia Statutu i zadania Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.
Zobowiązuję – zobowiązujemy*) się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności KIGO i wykonywania 
uchwał władz statutowych krajowej Izby.

.................................................. dnia ..................................

.......................................................
podpis – podpisy*) osoby uprawnionej do

reprezentowania Firmy 
Pieczątka firmy i osoby uprawnionej

*) niepotrzebne skreślić
Dane Firmy:

Nazwa firmy: ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Siedziba Firmy: ......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Status Firmy: ............................................................................................................
NIP:...........................................................................................................................
Regon: ......................................................................................................................
Osoba upoważniona do reprezentowania Firmy: ............................................................................................................

      Telefon ………………………………………………………....…………………….
      Tel. komórkowy ……………………………………………………………………
      e-mail ………………………………………………………………………....………   

Ilość osób zatrudnionych w Firmie: .....................................................................................................................................   
Do jakich organizacji i stowarzyszeń należy Firma: .............................................................................................................

9. Inne dane nie określone w deklaracji: 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Do deklaracji należy załączyć: Wpis do rejestru handlowego, NIP, Regon, Prospekt lub ofertę Firmy.

Nr porządkowy (wg ewidencji) .......................................................
Data przyjęcia na członka ...............................................................
Data ustania członkostwa ..............................................................

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI

DOŁąCZ DO KIGO
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?????????

Dlaczego my? 
Należymy do międzynarodowej Grupy Zoeller. Jesteśmy najwięk-
szym producentem śmieciarek w Polsce. Zajmujemy pozycję li-
dera na polskim rynku w zakresie dostarczania nowoczesnych 
rozwiązań dla firm komunalnych. Naszą najlepszą gwarancją ja-
kości i rzetelności jest ponad 1800 pojazdów ze znakiem EKOCEL 
znajdujących się w codziennej eksploatacji polskich firm komu-
nalnych. Wizytówką firmy są pracownicy. To ich doświadczenie, 
profesjonalizm  i kompetencje stanowią największą wartość fir-
my.  A wysoka jakość produktów potwierdzona jest certyfikatami 
ISO 9001:2008 i 14001:2004.

W ramach rzetelnego partnerstwa z naszymi Klientami i dostaw-
cami projektujemy, wytwarzamy i dostarczamy wysokiej jako-
ści produkty. Dzięki wieloletniej działalności na rynku polskim 
i zagranicznym mamy doświadczenie i wiedzę, które dla Klienta 
oznaczają konkretne korzyści. 

Oferujemy zabudowy przygotowane do transportu różnych frakcji 
odpadów. Dzięki szerokiemu zakresowi pojemności skrzyń ładun-
kowych (od 8 do 30 m3), jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiąza-
nie optymalnie dopasowane do konkretnych potrzeb.  Zabudowy 
wyposażone są we wrzutniki typu otwartego lub zamkniętego, 
obsługujące wszystkie rodzaje standardowych pojemników. W ra-

zie potrzeby na życzenie, jesteśmy w stanie przygotować i zreali-
zować zadania, które uwzględnią wszystkie indywidualne oczeki-
wania Klientów w zakresie dostaw sprzętu do wywozu odpadów.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem handlowym i serwi-
sowym firmy FAUN. Oferujemy zarówno pojazdy do wywozu od-
padów, jak również uniwersalne zamiatarki miejskie VIAJET. 

Posiadamy trzy stacjonarne punkty serwisowe w Polsce (Rekowo 
Górne, Warszawa, Chorzów) oraz serwisy mobilne w: Wrocławiu, 
Warszawie, Chorzowie, Poznaniu, Jarosławiu,  Rekowie Górnym 
i Szczecinie. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania: testowanie, 
naprawy i przeglądy serwisowe oraz dostawę oryginalnych części 
zamiennych. 

Co nas jeszcze wyróżnia? 
Jesteśmy dynamiczni, elastyczni i szybko reagujemy na zmiany. 
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dopasowując 
naszą ofertę do jego potrzeb i oczekiwań. Stoimy na stanowisku, 
że partnerska współpraca powinna przynosić długoterminowe 
korzyści obu stronom. Ciągłe udoskonalamy i rozwijamy na-
sze produkty, gwarantując najwyższej jakości produkty i usługi. 
Wszystkim Klientom oferujemy bezpieczny produkt zgodny ze 
standardami UE.
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Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) jest organizacją samorządu gospodarczego, która działając w oparciu o ustawę 
o izbach gospodarczych, zrzesza firmy z branży gospodarki odpadami należące do sektora samorządowego.

Jako główny cel naszych działań przyjęliśmy stworzenie takich rozwiązań organizacyjno-prawnych, które pomogą w budowie 
racjonalnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Polsce tak, aby decydującą rolę w kreowaniu gospodarki odpa-
dami pełniły gmina i samorząd. Dążymy do stworzenia w naszym kraju takich ram prawnych, które przede wszystkim zapewnią 
gminom wywiązanie się z nałożonych na nie obowiązków, a także dadzą stabilne podstawy prawne i ekonomicznie przedsiębior-
stwom działającym na rynku. Obecnie zrzeszamy 130 przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami. Nasi człon-
kowie to znaczący udziałowcy rynku gospodarki odpadami w Polsce. Jako zrzeszenie firm komunalnych stale współpracujemy ze 
Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Unią Metropolii Polskich.

Reprezentujemy interesy gospodarcze naszych Członków, zarówno wobec administracji rządowej jak i samorządowej. Jako or-
gan opiniujący w procesie legislacyjnym Izba od lat, mając na uwadze stanowisko zrzeszonych przedsiębiorstw, opiniuje projekty 
aktów prawnych. Organizujemy konferencje, szkolenia i panele dyskusyjne dla przedstawicieli zrzeszonych przedsiębiorstw i sa-
morządów. Nawiązaliśmy także współpracę z podobnymi organizacjami z Niemiec, Austrii i Szwecji, a od trzech lat jesteśmy peł-
noprawnym Członkiem Municipal Waste Europe - organizacji reprezentującej interesy firm samorządowych wobec Parlamentu 
i Komisji Europejskiej, która zrzesza Izby z sektora gospodarki odpadami z 19 krajów Europy.

Naszym nadrzędnym celem, od samego początku procedowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest 
prawne uregulowanie kwestii umożliwienia samorządom realizacji zadań własnych gminy w gospodarce odpadami z wykorzy-
staniem własnych spółek komunalnych, poprzez zastosowanie zamówień „in-house”. W naszej opinii rozwiązanie takie zapewni 
samorządom, na których przecież spoczywa obowiązek organizacji systemu, możliwość bezpiecznego inwestowania w nowe 
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, co możliwe jest przy stałym zabezpieczeniu strumienia odpadów kierowa-
nych do tych instalacji.

Opowiadamy się także za ustalaniem opłat za odbiór odpadów od mieszkańców, opartych na rzeczywistych kosztach funkcjo-
nowania systemu co pozwoli na ustalenie sprawiedliwej, zgodnej z kosztami opłaty, a ponadto da organom wykonawczym gmin 
możliwość uzasadnienia określania danej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w gminie. W naszej opinii opłaty za 
gospodarowanie odpadami powinny być ustalane analogicznie do systemu funkcjonującego dla gospodarki wodno-ściekowej 
i ciepłowniczej. Ponadto analogicznie do pozostałych sektorów gospodarki komunalnej w gospodarce odpadami powinny funk-
cjonować przepisy prawne umożliwiające stosowanie wszystkich trybów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z zamówie-
niami sektorowymi.

Uważając, że jedynie silna reprezentacja przedsiębiorstw komunalnych może zapewnić naszej branży pozycję lidera i partnera 
w rozmowach z ustawodawcą, który będzie miał wpływ kształtowanie rozwiązań prawnych proponujemy Państwu członkostwo 
w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami.

W celu zapoznania się z warunkami członkostwa zapraszamy na stroną internetową lub do kontaktu z Biurem.
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Krajowa izba Gospodarki Odpadami

            
Krzysztof Bałanda  – Członek                
Henryk Ławniczek  – Członek                      
Jerzy Zając  – Członek

 

Tomasz Uciński – Prezes Zarządu      
Henryk Kultys – I Z-ca Prezesa          
Andrzej Malara – II Z-ca Prezesa
Władysław Kącki – Skarbnik

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami:


