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DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
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Oswiadczam, 2e podane dane sq zgodn€ ze stanem faktycznym.

... .. Rlrlb*.tog "u-r,acnrt

Pouczanlc
Nini€jsza deklaracja stanowi podsta$.e do wystawlenla lytufu wykonawczego art.6 n ust.l ustawy z dnia 3 wrzesnia | 990 r.

o utraymaniu czyslogci i pozqdku w gminsch.
Plen'tlaq deklrEch o wylokoacl ophty za golpod.rowrnle odpldaml komunalnyml naldy zlolyC w tarmlnle
do l5 marca 20l3 roku.

9u44te0bi1) Deklaracjg o wysokogcl oplEty za gospodsrowsnie odpsdsmi komunalnymi nalezy dozyC w terminie 14 dnl od dnia

zamieszkanla na danej nleruchomosd plgrrazego mleszkanca,
w przypadku zmiany danych bQdqcych podstawq uslalenia wysokoSci nalernej odav za gospodarovranie odpadami

komunalnymi nowq deklarscjq nale2y zlo2yC do ZErzqdu Ekologlcznego Zwlqzku Gmln ,,qzialdolGzczyzna"
w terminl€ 14 dnl od dnla wystqpienia zmlany. Oplalg za gospodarowanie odpadami komunslrrymi w zmlenlonej

wyBoko6cl ubzcza sie za miesiqc, w ktorym nastqpila zmi8n8.
N8le2y podad liczb€ os6b zamieszkujqrych danq ni€ruchomo6C,

W przypadku w+aSciciEli wlQcsj niz jedneJ nieruchomo6ci zamieszkalej I pol,o2onsj na tctenie EZG ,Dzialdolrazcryzna"
nalety zlo2yC odrebne deklarecje dla kg2deJ nleruchomo6ci.
Oplate za gospodaro$,anl€ odpadami komunalnyml n8le2y uiszczac miesiecznle, do l0 dnh ldd€go mLlhca,
za poprz€dnl mie3iqc, K6rego dotyczy obowlazek pono3z€nla oplaty, bez tlteanania.

WsokotC oplaty za gospodarow8nie odpadami komunalnymi reguluje odrQbna Uchwals Zgroma&enia Zwlqzku.

W przypadku zaznaczenia kwadratu !) wpisuje siQ wy2szq stawkg. W przypadku za2naczenla kvradratu b) wpisuje

Ele niSzq stawke,

3)
4',)

5)

6)

OSwiadczam,2e na terenit nieruchomosci wskazanej w czesci D.3 niniejszej deklaracji
zamioszkuje 3) ...... .......H....... ... .. ... ..

(t.zbe mbszt*tc6w)

OSwiadczam, 2e:

"l E odpady nie bedq gromadzone w spos6b selsktywny,

b) E odpady bqdq gromadzone w spos6b selektywny,

c) f-'] na terenie mojej nieruchomosci beda zagospodarowane odpady zielone
z po\wiezchni... ... ... ... ..... popzez kompostovyanie (dotyczy os()b fizycznych),

'Fr,,d) IXJ na terenie mojej nieruchomogci wytwarzam popi6l izgtaszam go do odbiorq,

"l f] 
jestem wla6cicislem wiecej ni2 jednei nieruchomosci zamieszkatei, na kt6ri wytwezane
sq odpady')

llUyliczenle mlecl?cznej oplaty: 6)

a) W ptzypadku gdy zaznaczono kwadrat a), wysoko66 oplaty wynosi:
x ..,..,,,.....,..... ....,...........,....,.,.,.... zl

(llczba ml€8zkadc6w) (8tawka oplatf) (lloczyn ltczby mt$zka6c6w I strwtd optaty)

t * o":T:fli:: 
:***,.*: :::ff*b-*:"': "o'* 'l:l3 t . o

(llczba mi$zkanc6w) (ltawka odalf) (lloczyn llczby mleszkancd^, I stawki opfaty)


