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Załącznik do Uchwały nr VIII/41/2013 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

z dnia 20 sierpnia 2013 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – usługi dodatkowe 

Podstawa  prawna : 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 

ze zm.), Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w sprawie określenia 

rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” w 

Krotoszynie w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Składający : Właściciel nieruchomości w rozumieniu Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 

Miejsce składania 

deklaracji : 
Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM, 

ODPOWIEDNIE POLE „  

A. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKALRACJI 

       Właściciel nieruchomości

       Użytkownik wieczysty nieruchomości 

       Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

Współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości 

Zarządca nieruchomości (w przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których 

ustanowiono odrębną własność lokali) 

       Najemca, dzierżawca 

       Inny 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE/ DANE NIERUCHOMOŚCI 

osoba fizyczna       osoba prawna     jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Imię Nazwisko / Pełna nazwa 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                      REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

B.1. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ DODATKOWE ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  

Nr domu  
Nr lokalu  

B.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż w części B.1) 

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

B.3. DANE KONTAKTOWE (dane dobrowolne) 

Nr telefonu  

Adres e-mail  
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C. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA DODATKOWE ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

rodzaj pojemnika                       zmieszane odpady komunalne 

 segregowane niesegregowane razem 

 Cena (zł) Ilość Cena (zł) Ilość  

pojemnik 120 l      

pojemnik 240 l      

pojemnik 770 l      

pojemnik 1100 l      

kontener 7000 l (KP 7)      

kontener 10 000 l (KP 10)      

 SUMA  

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (lub osoby reprezentującej 

składającego deklarację) 

Oświadczam, iż zobowiązuję się wnieść opłatę wg cennika określonego w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO 

SIÓDEMKA w Krotoszynie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „EKO 

SIÓDEMKA” w Krotoszynie w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi. 

 
Miejsce i data wypełnienia deklaracji (wypełnić dużymi, drukowanymi literami) 

 

 

                                                     Miejscowość 

                                                     

                                                      

                                                     Data (D-M-R) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Czytelny podpis składającego deklarację 

Adnotację organu (wypełnia organ przyjmujący) 

 


