
 

 

 

7 rad i najważniejszych zasad wynajmu kontenera na odpady,  

które sprawią, że wynajem kontenera na odpady będzie prosty i przyjemny. 

 

1. Jedną z najważniejszych rzeczy, o których warto wiedzieć jest to to, aby nie 

przeładować kontenera. Załadowane odpady nie mogą wystawać poza ściany boczne 

kontenera. Dlatego w niektórych przypadkach kierowca może odmówić odebrania kontenera. 

Nie ma tutaj jednak żadnej złośliwości ze strony kierowcy. On po prostu nie chce dostać 

mandatu, za który będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, w przypadku, kiedy złapie go 

policja. Czasami naprawdę lepiej jest wynając kontener o rozmiar większy. 

 

2. Czasami może się wydawać, że do kontenera na odpady możemy wrzucać 

wszystkie śmieci jakie mamy pod ręką. Tak jednak nie jest. Oto odpady, które nie powinny 

trafić do kontenera: lodówki, odpady chemiczne, substancje żrące, butle gazowe, baterie, 

akumulatory, odpady niebezpieczne, monitory, drukarki. Do kontenera nie można również 

wlewać klejów i betonu (w postaci płynnej) oraz odpadów komunalnych (czyli tych, które 

najczęściej gromadzimy pod zlewem – chyba, że było to zaznaczone w zamówieniu i takie jest 

przeznaczenie kontenera) poza śladowymi ilościami, które powstają np. na budowach czy 

podczas remontów. 

 

3. Zawsze zaznaczamy jakim typem odpadów zostanie wypełniony kontener.  

Więc jeśli masz jakiekolwiek pytania, albo nie masz pewności czy możesz się pozbyć któregoś  

z odpadów, to proszę skontaktuj się z nami pod numerem: 801 066 653 lub 22 270 60 50, albo 

wysyłając maila: biuro@redskip.pl 

 

4. Rozpalanie ognia w kontenerze jest zabronione. Może to po pierwsze uszkodzić 

kontener, po drugie spalanie odpadów może mieć miejsce tylko w specjalnie przeznaczonej do 

tego instalacji. 

 

5. Zawsze staramy się dotrzymywać umówionych terminów, ale nie zawsze 

możemy obiecać, że się uda. Nie ma to nic wspólnego, że ktoś wstał za późno i spóźnił się do 

pracy. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami z czego najważniejsze to: korki w miastach, 

opóźnienia w przypadku odbioru czy podstawiania kontenerów w innych miejscach i ogólne 

problemy związane z transportem odpadów (np. kolejki na wysypiskach). Dlatego nie podajemy 

dokładnych godzin przyjazdu kontenera, a jedynie określamy czy będzie to przed południem  

czy po południu lub podajemy widełki godzinowe. Jeśli bierzesz dzień wolnego, albo musisz 

podjechać w miejsce podstawienia kontenera aby go wypełnić, to najlepiej jest go zamówić dzień 
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wcześniej. Dzięki temu kontener będzie podstawiony i nie będzie trzeba na niego czekać. 

Podobnie ma się kwestia odbioru kontenera. Przekaż nam proszę tak dużo informacji jak to 

możliwe – będziemy mogli go odebrać w momencie, kiedy chcesz aby już go tam nie było. 

 

6. Podczas dostawy kontenera, kierowca ustawi go w takim miejscu aby było to 

wygodne dla Ciebie, a jednocześnie będzie pozwalało na prosty odbiór kontenera. Kontener 

nie powinien być przesuwany w inne miejsce, ponieważ może to uniemożliwić jego odbiór. 

 

7. Ważna rzeczą zarówno podczas dostawy jak i odbioru kontenera jest 

odpowiednia ilość miejsca, która jest potrzebna do wykonania manewrów 

samochodem. Miejsce postoju kontenera możesz omówić z nami podczas rozmowy 

telefonicznej lub mailowo. Pamiętaj, że w przypadku kiedy kontener będzie pozostawiony na 

drodze publicznej niezbędne jest odpowiednie pozwolenie na zajęcie pasa ruchu. Musisz  

je uzyskać samodzielnie, aby Ci w tym pomóc na naszej stronie w dziale porady i informacje 

przygotowaliśmy kilka porad z tym związanych. Dowiesz się ile to mniej więcej kosztuje i do kogo 

udać się po takie pozwolenie. Taki dokument jest niepotrzebny, kiedy kontener będzie stał na 

posesji prywatnej, a w przypadku umiejscowienia go na terenie należącym do wspólnoty wypada 

powiadomić administrację. 

 

 

Aby zamówić odbiór kontenera skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerami 

podanymi na dole. Możesz też wysłać nam maila: biuro@redskip.pl 

 

Staramy się, aby wynajem kontenera na odpady był łatwy i przyjemny. Dlatego jeśli masz 

jakiekolwiek pytania pisz lub dzwoń do nas śmiało. Pracujemy od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6 do 17, a w soboty od 9 do 13. Możesz też do nas napisać maila: biuro@redskip.pl, 

a my odpowiemy tak szybko jak to tylko będzie możliwe. 

 

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego wykręć: 801 066 653 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego wykręć: 22 270 60 50 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: http://www.redskip.pl  
 

Życzymy miłego dnia. 

  

mailto:biuro@redskip.pl
http://www.redskip.pl/

