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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KONTENERÓW 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Zabrania się wbijania gwoździ i wkrętów w podłogę oraz płaszczyzny ścian i dachu. 

2. Zabrania się wykonania otworów w podłodze, ścianach i suficie bez uzgodnienia z Wynajmującym. 

3. Zabrania się pisania po ścianach, suficie i podłodze kontenera. 

4. Zabrania się przechowywania w środku kontenera materiałów łatwopalnych, żrących i wybuchowych. 

5. W kontenerze zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia. 

6. Zabrania się ingerencji w instalację elektryczna kontenera. 

7. Zarania się suszenia rzeczy na elektrycznym grzejniku konwektorowym. 

8. Przed rozpoczęciem użytkowania kontenera, w przypadku możliwości mechanicznego uszkodzenia jego 

podłogi lub trwałego zabrudzenia cementem lub innymi trudno zmywalnymi substancjami, Najemca 

zobligowany jest do zabezpieczenia podłogi materiałem chroniącym (np. gumoleum). 

9. Zabrania się składowania materiałów na dachu kontenera. 

10. W celu zapewnienia prawidłowego odpływu wody deszczowej z dachu kontenera należy raz w miesiącu 

kontrolować drożność rur odpływowych znajdujących się w narożu kontenera i oczyszczać górne wloty rur 

odpływowych z nagromadzonych liści i innych zanieczyszczeń. 

11. W celu uniknięcia sytuacji przeciążenia instalacji elektrycznej, należy kontenery łączyć szeregowo 

maksymalnie do 4 modułów. Powyżej 4 modułów należy stosować odrębne przyłącze elektryczne. 

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 

§ 2 

1. Sanitariat powinien być zawsze utrzymany w czystości. Należy chronić podłogę przed zalaniem wodą. 

2. Do muszli klozetowych i pisuarów nie wolno wrzucać śmieci, szmat, niedopałków i innych przedmiotów 

mogących zapchać instalację kanalizacyjną. 

3. Należy używać umywalki zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się używania umywalek do oddawania 

moczu. 

4. Do umywalek nie wolno wlewać farb, klejów, rozpuszczalników i innych substancji mogących zniszczyć 

instalację wodno-kanalizacyjną. 

5. Prysznice przeznaczone są wyłącznie do kąpieli. 

6. Nie wolno wchodzić pod prysznic w obuwiu roboczym. 

7. Zabrania się prania ubrań roboczych i obmywania obuwia roboczego z zanieczyszczeń pod prysznicami. 

 

UWAGI 

§ 3 

1. Należy bezwzględnie spuścić wodę z instalacji, bojlerów i podgrzewaczy wody przed transportem kontenera. 
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2. W celu zabezpieczenia instalacji sanitarnej przed zniszczeniem należy, w przypadku wystąpienia minusowych 

temperatur zewnętrznych, całodobowo ogrzewać wnętrze kontenera, chroniąc instalację przed zamarznięciem. 

3. Przed włączeniem zasilania bojlera należy upewnić się, że bojler jest zalany wodą. 

 

§ 4 

1. Uszkodzenia przedmiotu najmu w trakcie eksploatacji należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu pod 

numerem telefonu +48 602 709 600 lub na adres e-mail biuro@polkont.pl. 

 

§ 5 

1. Najemca odpowiada materialnie za szkody powstałe przy eksploatacji przedmiotu najmu i jest zobowiązany do 

pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowych części kontenera, jeśli będzie to konieczne. 

2. Najemca zobowiązuje się, że zwróci przedmiot najmu w takim stanie, w jakim go przejął. Kontener musi być 

wysprzątany i oczyszczony z naklejek reklamowych naniesionych przez Najemcę. 

3. W przypadku oddania kontenera brudnego, Wynajmujący wykona prace porządkowe, a ich kosztem obarczy 

Najemcę. W przypadku braku kluczy do kontenera, Wynajmujący dokona wymiany zamka na koszt Najemcy. 

4. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 602 709 600 lub na adres e-mail 

biuro@polkont.pl. 

 

 

Prezes Zarządu 

 

  

 

 

Ryszard Gulida 
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