
BURMISTRZ
GMINYIMIASTA

Czsrwfunks'Lestczyny

zarzqdzenie Nr.l !.?.. no
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaty w sprawie okre6lenia
wzoru deklaracji o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej przez wla6cicieli nieruchomo6ci poloionych na
obszarze Gmi ny i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506 z p62niejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz. 688 z p62niejszymi zmianami)
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr |)U138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zdnia26 czerwca 2015 roku, w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozazqdovtymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl z 2015r.
po2.3888).

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
1. Przeprowadzic konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie okre6lenia wzoru deklaracji
o wysoko5ci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
wlaScicieli nieruchomo6ci polo2onych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

2. Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 17.04.2020 r. do 23.04.2020 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz.688 z p62niejszymi zmianami).

4. Konsultacje mogq mied formg:
1) bezpoSredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia

wniosku przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustavyy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziaialno5ci poZytku publicznego i o wolontariacie,
2) wyralenia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zloZyt, zgodnie z terminem

okreSlonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszab,:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, ul. Parkowa I, 44-230 Czeruvionka-Leszczyny (decyduje data
wptywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail rlo czerwionka-leszcz
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311 760

n com n

IA KNIETNn 202O roku.



5. Udzielanie wyjaSnien oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s2

1. Projekt uchwaly, o ktorel mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zatqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzgdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

powiezam Naczelnikowi Wydziafu GospodarowaniaWykonanie Zarz4dzenia
Odpadami.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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iszewski
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w sprrwie okreslenia $zoru deklrracji o wysokosci oplrty za gospodarowrnie odpsdrmi komunalnymi
skhdrnej przez wlrScicieli nieruchomo$ci poloZonych nr terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18ust.2pkt 15 ian.40ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie gninnym (tj
Dz,U. z20l9r. poz. 506 z pflintejszymi zmianami), w zwiqzku z an. 6n ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r.
o utrzym,niu czystosci i przqdku w gminach <tjDz.U. z20l9 r. pz.2OlO z p6zniejszymi zmianami),

Rrde Miejske w Czerwionce.Leszczynech
uchwrl& co n$ttpuje:

$ f. OkreSla sig wz6r deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami kom,,nrlnymr,
w brzrnieniu okre5lonym w zalqczniku nr I do niniejszej uchwaly.

S 2. l. Format elektroniczny wzoru deklaracji oraz uklad informacji i powil"an 6;9dzy danymi w formacie
XML okreSla zalqcaik nr 2 niniejszej uchwaly.

2. Deklaracjg, o kt6rej mowa w $ I i2 wlaSciciele nieruchomo6ci zobowiqzani s4 zto1yt w siedzibie
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyay pisemnie lub w formie elektronicznej za posrednictwem
Elektonicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej ePUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej
SEKAP, w terminach:

a) 14 dni od dnia zamies*ania na danej nieruchomo6ci pierwszego mieszkaica lub powstania na danej
nieruchomoSci odpad6w fqm,nnlnych,

b) do l0 dnia miesi4ca nastgpujqcego po miesiqcu, w korym nas4pila miana danych bgd4cych podstawq
ustalenia wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpad"ni 166"nrlnymi lub okreSlonej w deklaracji iloSci
odpad6w komunalnych powstajqcych na dsnej nieruchomoici.

3' Deklaracje skladane za pomocq Srodk6w komunikacji elekroniczrej w formie dokumentu cyfrowego
muszq byd opatrzone wa2nym be?piecznym podpisem elektronicznym lub waznym profilem zaufanym
wykorzystywanym na paltfofinie ePUAP.

$ 3. Traci moc uchwala Nr VI/76l15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie okre5lenia wzoru deklaracji o wysoko5ci oplaty za gospodarowanie odpa<tami komunalnymi
(Dziennik Urzgdowy Wojew6dawa Slqskiego z 13 marca 2015 r. pz 1479).

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

. $ 5' Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni po ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.
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z dnia 2020 r

Proiekt

Gmi
cz€rw -Leszczyn)

iszewski

ld:6MEl -37D5501l3B4l. hojekr

Wi

Strona I

z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony pnez

a



DEKLARACJA
O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Okolizno6ci powodujQce obowiqzek zto2enia deklaragi (z:aznaeyCtdascis.y kwadrat)

O Pierusza deklaracja .

(data por,8tanra oboxqzku)

0 Nowad€kta,aqa 
i;;;;;i;;;;;;;i

E Korekta deklaraqi
(ol(le8, kt6reqo dotyczy korekta)

tr vvvgasniEie oboxiqzku 
.o." ;$r,e"; ;;e.-;i

lmie i Nazwisko '/ Pelna nazwa .*

Skladajqcy:

f1 wlasciciel E wspdMasciciel

E jednostka organizacyjna lub osoba posiadajqc€
nieruchomosc w zaeadzie lub uzytkowaniu

E uzytkownik wieczysty

E inny podmiot wladajqcy nieruchomoscia

Ustawa z dnia 13 wzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i pozqdk! w gminach (t.j. Dz. U
z 2019t. poz. 2O1O z pdrniejszymi znianami).

Formularz pzeznaczony jest dla wlaScicieli nbruchomo6ci, wspoi^,lasctcieli, uAikoumik6ry
wieczystych oraz iednodek organizacyjnyc*r i osob posiadaiqcyct oieruchomoad vv zazqdzie lub
uzytkowanau a tak2e innych podmiot6w wladajqcych nieruchomoaciA.

Uzed Gminy i Miasta Czarwionka-Leszcryry ul. parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Organ wtasciwy
do przyjgcia dekla.aqi: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Podstawa prawna:

Skladajec'y:

Miejsce skladania:

A. DEKLARACJI

B. DAr.rE SKLADAJAC
r osoba lizyczna " dotyczy sktadajecego deklaragq niebedaca osobq firycznq

EGO OEKLARACJE

E osoba fizyczna

ldentyf iXator PESEL'IREGOM" NIP'

Nr teletonu (nieobowiqzkowy) Adres e-maal (nieobowiazkowy)

ADRES IESZKANIA ADRES slEDzt EGOZAM I BY
Kraj Wojewddztwo

Gmina Ulca Nr domu Nr lokalu

Miejscowosc Kod pocztowy Poczta

W prrypadku zakreslenia: 't - wypetniC czesi D,E i F tub G,

1. tr zamieszkah 2. O niezamieszkata

Nieruchomosc jest: zaznaczyc wlaaciwy kwadrat
2 - wype.lnii czesa H 3 - wypetnic czQsc D.E.F iH lub c iH

3. E w czesci zamie szkala otaz
w cze6ci niezamieszkala

E osoba prawna E jednostka organizacyjna nEposiadajec€ osobowosq prawnej



C. ADRES NIERUCHO
ku adres nieruchornoSci. na

I, NA KT REJ POWSTAJA ODPADY

aKr Woiewodztwo

Ulca

od niz adres zam
Powaat

OSCI zABUDowANY
KOmPOSTUJACYCH

Nr lokalu

E ODPADAMI
BUDYNKAMI
BTOODPADY

I Gmrna

tr

Nr domu

ocztaPMiejscowosa Kod pocztowy

D WIADCZENIE ICIELA NIERUCHOMO CI ZAMIESZKAIEJ
nieruchomoso zabudowa bU kami m norodzrn

Oswaadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w czesci B lub C niniejszej deklaracjt zamieszkuje

E. INFORMACJA O POSIADANIU KOI'POSTOWNIKA

Oswiadczam, ze posiadam komposlownik
(zaznaczyC wlaiciwy kwad.at)

pzydomowy akompostujg w nim baoodpady stanowiace odpady komunalna

D
Tak Nre

F. OBLICZENIE WYSOKO CI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

nieruchomosci zabudowa bud

Liczba osob

la

I do 4 mieszkaicow

powr2ej 4 miesr(adcow

iliesigczna twota opaty za gospodarowanie odpadami
komunaln h (suma o zc)
F.1 ZWOLNIEN
KOMUNALNYMI
[IIESZKALNYTTII

lE w.czEscl z oPLATY ZA GOSPODAROWANI
WLASCICIELI NIERUCHOM CH

JEDNORODZINNYMI
STAN CE ODPADY KOMUNALNE
W p(rypadku zaznaeenia odpowiedz
poda6 kwote zwolnaenia w zlotych

i "Tak' w czqsci E deklaracji naleZy

ilo n lrczb mleszkanc6w z Dr zwolnienia)

R02nica ch

G. OBLICZENIE WYSOK
KOMUNALNYMI

OSCI OPLATY ZA GOSPODA ROWANIE ODPADAMI

nieruchomoscr zabudowan b i mreszka nrz kimieszkalne
Liczba os6b

zamieszkujqcych
lokal mieszkalny

a

l osoba

2 osoby l
-1

Slawka miesigczna
za gospodarowanie

odpadami
komunalnymi w

zlotych

Op{ala za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zlotych

b c=a'b

.2F oWYS oK TYOPLA tll ESI EJ ZA oG SPODA owRECzN AN oE PD ADAMoK Uil ALN YMN z UWZG DN NE E zwoil LN IAEN

Stawka
miesigcana za

9ospodarorvanie
odpadami

komunalnymi
w dotyctt

Ophta za gospodarow€nie
odpadami komunalnymi

w zlotych

Liczba lokali
mieszkalnych

lloczyn opfaty za
gospodarcwanie

odpadami
komunalnymi i

liczby lokali
mieszkalnych w

zlotych
c=a'bb d

(nalezy poda6 hczbe mreszka,ico$/)



3 osoby

4 osoby
Liczba os6b

zamieszkujaclch
lokal mieszkalny

StavYka
miesieczna za

gospodaro./anie
odpadami

komunalnymi
w ,otycfi

Oplata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

w zlotycfi

Liczba lokali
mieszkalnych

lloczyn oplaty za
gospodarowanie

odpadami
komunalnymi i

liczby lokali
mieszkalnych w

zlotych

lloczyn
stawki optaty
i liczby osob

Suma
wierszy

z kolumny c

a b c=a'b c1 d e=c1 'd

4

1

4

2

7 osob 4

3

8 osob 4

4

9 osob 4

5

WllsokoSC opiaty miesieGrej za gospodarowanis odpademi komunalnymi w zloty.fi (suma opht
z kqlumny e)

H. OBLICZENIE WYSOKOSCI OPTATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOiTUNALNYMI ldotyczy nreruchomoici
Typ poiemnika Uczba

poiemnik6w^ orkolv,
w kt6re wyposazona
iest nieruchomosC

Stawka oplaty
w zlotych

Liczba
poiemnik6w^work0w

z odpadami
komunalnymi

odbieranymi w ciqgu
miesiqca

lloczyn stawki
oplaty i liczby

pojemnik6rY/workolv
z odpadami

komunalnymi
odbieranymi

w ciqgu miesiqca
w zloty€h

a b c d

120 I

240 I

1100 r

4m3

5m'

tm.

5 os6b

6 os6b



oplaty za gospoda rol^,8nE koNnunalnymi w zlotych (suma oplat z kolumny e)

Liczba nieruchomosci, na ktorych
znaidujq sie domki letniskowe lub

innych nieruchomosci
wykozystywanych na cele
rekreacyj no-wypoczynkowe

J.O DCZENIE ELA NIERUCHO w IZAMIESZKALEJ
SCI NIEZAMIESZKALEJ

oSwiadczam. 2e na terenie nieruchomoaci wskazanej w czesci B lub C niniejszej deklaracji, wysokoec oplaty miesiQcznej za
gospodarowanle odpadami komunalnymi wynosi

zl
(optata z F lub F2 ) {oprata z G) (oplala z H) (oplala z l) {suma ophl z F lub F2 lub G, H i l)

| (slownre zlotych

ADCZENIE I PODPIS B SKTADAJACYCH DEKLARACJE / OSOBY
REPREZENTUJ EJ SKTADAJ EGO DEKLARACJ

POLA JASNE WYPELNIA WLA CICIEL NIERUCHOMO CI, WYPELNI KOMPUTEROWO LUB RECZNIE,

a

L.

9m3

worek 1201

I. OPLATA ZA GOSPODAROTTUAN'E ODPADAMI KOIUUNALNYMI WLASCICIELA
NTERUCHOMOSC|, NA (TOREJ ZNAJDUJA StE DOMKT LETNISKOWE, LUB OD
INNYCH NIERUCHOT$OSCI WYKORZYSTYVVANYCH NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE

Ryczahowa stawka oplaty za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi za rok

lloczyn nierucfiomosci, na K6rych
znaiduiq si? domki letnisko\.€ lub

innych n ieruchomo6ci
wyko.zystywanych na cele
rekreacyjno-y/ypoczynkowe
i ryczaltowei stawki oplaty

b c=a'b

lmie i nazwisko Daia Podpis

ORGANUt.

DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOR EM

,, .',, '-+ +

I

K.



Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 17 czenvca
1966r. o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1438 z p6zniejszymi zmianami)

Klauzula informacyina dotyczeca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 t. loz. Uz. UE L 119
z 4.05.2016 r) informuje, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z siedziba
pzy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana pzez Burmistrza. Mozesz siQ z nami
skontaktowac w nastepujacy spos6b:

listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
telefonicznie: 32 429 59 11,32 431 17 60 lub osobiscie w godzinach pracy tj. w poniedzialek od 7s do '17e. wtorek
- czwartek od 730 do 1530, piqtek 7m do '14N.

e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl
2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych: email; iod@czerwionka-leszczyny.pl, kom 0 694 441 226.
3 Pani,Fana dane osobowe przetwarzane bQdq w celu realizaOi ustawowych zadai uzQdu - na podstawie art. 6 ust. 'l

lit. c ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych oraz na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa (tj Dz-
U z 2019 r, poz 900).

4. Odbiorcami Pana/Pana danych osobowych bQdq wylecznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie peepis6w prawa

5. Pani/Pana dane osobowe pzechowywane bQdq zgodnie z inskukcjq kancelaryjnq lub jak dlugo b?dzie trwal interes
prawny administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo 2Adania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo
do wniesienia spzeciwu wobec przelwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wn:esienia skargi do organu nadzo.czego, ktorym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych
z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: ustawa o utzymaniu czyslosci i por2qdku
w gminach, (t.j Dz. U z 2019 r poz.2O1O ze zm.)

Obja6nienia
1. Deklaracjq sklada wlasciciel nieruchomosci, pzez kt6rego zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o utzymaniu czystosci i

pozAdku w gminach, (l.jOz. U z 2019 t poZ.2010 ze zm.) rozumie sie takze wsp6tvlascicieli, u2ytkownikdw wieczystych
oraz jednostkr organizacyjne i osoby posiadajqce nieruchomosci w zazedzie lub u2ytkowaniu, a takze inne podmioty
wladajace nieruchomoscia .

2. Wlasciciel nieruchomosci jest obowiazany zlo2y6 do Burmistrza Gminy i Miasta CzeMionka - Leszczyny deklaracje
o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w teminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomoaci pierwszego mieszkaica lub powstania na danej nieruchomosci odpad6w komunalnych.

3. W p.zypadku zmiany danych bgdqcych podstawq ustalenia wysokosci nale2nej oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub okreslonej w deklaracji ilosci odpad6w komunalnych powstajqclch na danej nieruchomosci wlaSciciel
nieruchomosci jest obowiqzany zloiyc do Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka- Les2czyny nowa deklaracje
w terminie do 10 dnia miesiqca nastepujacego po miesiacu, w kt6rym nastqpila zmiana.

4. JezeliobowiAzek zlozenra deklaracji zgodnie z art. 1ust. 1 pkt4 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku wgminach
mo2e jednoczesnie dotyczyc kilku podmiotdq obowiqzany do zlozenia deklaracji jest podmiot lub podmioty faktycznie
wtadajqce nieruchomo6ciq. W takim przypadku w czqSci B deklaracji nalezy wpisad dane jednego z nich, 2a5 dane
pozostalych podmiotow w zalqczniku do deklaracji, lub mogq w drodze umowy zwartej w formie pisemnej, wskazac
podmiot obowiqzany do wykonania obowiazk6w wynikajqcych z ustawy.

5. Niniejszq deklaraqe nale2y zlozyc w siedzibie UzQdu Gminy i Miasta Cze.wionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230
Czerwionka-Leszczyny, przeslac drogq pocztowq na wyzej wskazany adres lub pzeslac drogq elektronicznq.

6. Zalecznikami do deklaracjiw szczeg6lnosci sE:
a. pelnomocnictwo w pzypadku reprezentowania wlasciciela nieruchomoici pzez pelnomocnika,
b pelnomocnictwo do podpisywania deklaracjiw formie papierowej.

Czqsd D,F
Wypelnia wlascicjel nieruchomosci Jednorodzinnej, na kt6o zamieszkujE mieszkahcy. Wymieniona w czQ6ci F oplata za
gospodarowanae odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkaic6w zamieszkujEcych danq nieruchomos6 oraz stawki
oplaty ustalonej uchwalq Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty.

Cz$ie E
Wypelnia wlaSciciel nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymijednorodzinnymi

Cze36 Fi i F2
Wypelnia wta$iciel nieruchomo6ci zabudowanych budynkami mieszkalnymijednorodzinnymiw pzypadku zaznaczenia w czeSci
E 

"tak".

Czqse G
Wypelniajq spoldzielnie, Wspolnoty Mieszkaniowe oraz wlasciciele nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi
innyma naz budynki mieszkalnejednorodzinne. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnyni stanowi sume iloczyn6w oF,laty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi iliczby lokali mieszkalnych obliczona wedtug stawek oplaty ustalonych uchwalq
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach \x sprawie metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki oplaty.

CZQS6 H
Wypelnia wla6ciciel nieruchomoSci. na ktorej nie zamieszkujq mieszkancy, ale powstaje odpady komunalne. Dotyczy to
nieruchomosci, na ktdrej prowadzona jest np. dzialalnosc gospodarcza, publicz a lub spoleczna- Wymieniona w czesci H oplata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemn ik6wir/ork6w z odpadami komunalnymi



odbieranymi z danej nreruchomoScr w ciqgu miesiEca oraz stawkr oplaty ustalonej uchwalq Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w spraw€ metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki oFraty.

Czeic I

Vwpelnia wlasciciel nieruchomosci, na kt6rej znajdujq sie domki letnisko!!/e, lub wlaSciciel innych nieruchomosci
wykozystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Oplata stanowi ryczaltowq stawk? optaty ustalone uchwalq Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia op+aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia siawki
oplaty

CzEaC J

Illlnr9liona w czqsci J oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sume oplat obliczonych w czesciach
F,F2,G,H,I,

ZalQcznik do
OEKLARACJI

O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

lmie i Nazwisko. / Pelna nazwa.*

ldentyfikator PESEL'/REGON,; NIP-

Numer (nieobowiazkowy)

Powrat

Adres e-mail" (nieobowiazkowy)

ZAMIESZKANIAJADRESADRES SIEDZIBY
Kraj Wojew6dztwo

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowosc Kod pocztowy Poczta
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