
BURMISTRZ
GMINY I MTASTA

Czesrsrla'l,esacrYnY

zarzqdzenie Nr.4.l.?.. no
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 KNi€rNn 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie 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 dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.688 z p62niejszymi zmianami)
w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaly Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zdnia26 czeruca 2015 roku, w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdovtymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie, projekt6w aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2015r.
po2.3888)

zarzqdzam, co nastepuje :

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

Miejskiej w Czenivionce - Leszczynach w sprawie okre5lenia wzoru deklaracji
o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej pzez
wlaScicieli nieruchomoSci 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

pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz.688 z p6zniejszymi zmianami).

4. Konsultacje mogq miec formq:
1) bezpoSredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia

wniosku pzez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie,

2) wytaienia pisemnej opinii, ktorq nale2y zlo2y6, zgodnie z terminem
okreSlonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia.

5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszac:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczy ny, u l. Parkowa 9, 44 -230 Czenivion ka-Leszczyny (decyd uje data
wptywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2) poczl.q elektronicznq na adres e-mail o rwionka-leszcz
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43'11 760

n om

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie okre6lenia
wzoru deklaracji o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej przez wla6cicieli nieruchomo6ci poloionych na
obszarze Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
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5. Udzielanie wyjaSnien oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s2

Projekt uchwaly, o kt6re1 mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zal1cznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Niepzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptac.ig przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust.'l .

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

powiezam Naczelnikowi Wydzialu GospodarowaniaWykonanie Zarzqdzenia
Odpadami.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania

Miasta
oszczlny

lszeuBki

051

d,,



Proieht

z dnia 15 kwietnis 2020 r.
Z*tierdzlr.y przsz

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020r.

w sprawie okreSlenia wzoru deklaracji o wysoko5ci oplaty za gospodarowrnie odpadrmi komunalnymi
skhdsnej przez wlaacicieli nieruchomo5ci poloionych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i afi.40ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorz4dzie pinnym (tj
Dz.U. 22019 r. pz. 506 z p6iniejszymi mianami), w zwiqz-ku zart.6n ustawy z dnia 13 wrze6nia 1996r.
o ufzymaniu czystosci i przqdku w cminach (tjDz.U. z 2Ol9 r. pz.2010 z pohiejszymi mianami),

Rrdr Miejckr w Czerwionce-Lcszrzynech
uchwrla. co nastgpuje:

$ 1. Okre3la sig wz6r deklaracji o wysokoSci opltty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w brznieniu okre$lonym w zalqczniku nr I do niniejszej uchwaly.

$ 2. l. Format elektroniczny wzoru deklaracji oraz uklad informacji i powi4zai migdzy danymi w formacie
XML okreSla zalqcznik m 2 niniejszej uchwaly.

2. Deklaracjg, o kt6rej mowa w$ I i2 wlaSciciele nieruchomoSci zobowiqzani q doLye w siedzibie
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz*zyay pisemnie lub w formie elekronicznej za poSrcdnicrwem
Elektronicznej Platformy Ustug Admitristracji Publicznej ePUAP lub Elektronicznej Skrrynki Podawczej
SEKAP, w terminach:

a) 14 dni od dnia zamieszkania Da danej nieruchomoSci pierwszego mieszkaica lub powstania na danej
nieruchomoSci odpad6w komnnalnych,

b)do l0 dnia miesiqca nastgpujqcego po miesiqcu, w kt6rym nast4pila "miana danych bgd4cych podstawq
uslalenia wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpsdami komunalnymi lub okre5lonej w deklaracji iloici
odpad6w komunalnych powstajecych na danej nieruchomo6ci.

3. Deklaracje skladane za pomocq Srodk6w komunikacji elekronicznej w formie dokumeno ryfrowego
6usz'l byd opatrzone wa2nym bezpiecznym podpisem elektonicznym lub wa2nym profilem zaufanym
wykorzystywanym na paltformie ePUAP.

$ 3. Traci moc uchwala Nr W76l15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczytach z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie okeslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpa<tami komunalnymi
(Dziennik Urzgdowy Wojew6dztwa Sl4skiego z 13 mara20l1 r. poz. 1479).

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

, $ 5. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni po ogloszedu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Sl4skiego.
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DEKLARACJA
O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OkolicznoSci powodujqce obowiqzek zlozenia deklaracji (zaznaczyc wlesciwy kwadrat)

E pierwsza dekraraqa . 
.o*;r;; "*,hr_;;

E Nowa deklaraqa

C Korekta deklaraqi

E Wygainiqcieobowiqzku

(data zaistnienaa zmrany)

(okres. ktorego dotyczy korekta)

(dala wygasnega obowiEzku)

lmie i Nazwisko */ Pelna nazwa "

Skladajqcy:

E ldascrciel tr wsp6irtascidel

E jednosd€ organizacrna lub osoba posiadajEca
nieruchomosc w zazqdzie lub uzytkowanru

El u2ytkownik wieczysty

tr inny podmiot wladajaqr nieruchomoscia

Ustawa z dnia 13 wzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i pozedku vr gminach (tj. Dz. U
22019t. poz 2010 z p62niejszymiznianami).

Formularz pzeznaczony jest dla wla$cicieli nEruchomo.ici, wsp6lvitasciciel , ua/tko^,nik6w
wieczystych oraz jednostek organizasjnych i osob posiadajqcych nierucfiomos6 w za r2edzie lub
u2ytkowaniu a tak e innych podmiot6w wtadaiqclch nieruchomogcia.

Mieisce skladania: Uzed Gminy iMhsta C.envionka-Leszczyny ul. Pa*owa 9, 44-230 CzeBionka+eszczyny

Organ wtagciwy
do przyjqcia deklaraqi: Burmistz Gminy i Miasta CzeNionka-Leszczyny

Podstawa prawna

Skladajqcy

A. K ZLOZENIA DEKLARACJI

B, DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJE
a 

osoba fizyczna - dotyczy skladajqcego deklaracjQ .iebdqcq osobq fizycznq

E jednostka organrzacyJna nieposiadajEca osobowosci prawnejE osoba fizyczna E osoba prawna

ldentyfikator PESEL'iREGON" NIP*

Nr telefonu (nieobowiazkowy) Adres e-mail (nieobowiqzkowy)

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKLADAJ ACEGO
Ktai

Gmina Ulica

Wojew6dztwo

Nr domu Nr lokalu

MiejscowoSc Kod pocaowy Poczta

NieruchomoSc jestr zaznaczya wlaSciwy kwadrat
Wpzypadku zakreSlenia: 1 - wypehic czega D,E iF lub c

'1. E zamieszkala

2 -wypelnli czesi H 3 - wypelnic czQad D,E,F i H lub c i H

3. D w czQaci zamieszkala oaz
w czqsci niezamieszkala

2. E niezamieszkala



C, ADRES NIERUCHOM CI, NA KT REJ POWSTAJA ODPADY

Kraj

Gmrna

(nalezy podaa hc2be mreszkanc6w)

Roznica t F-F1 w ch

Liczba osob
zamieszkujqcych
lokal mieszkalny

a

1 osoba

-.--------------
2 osoby I

Wolewodztwo

CI Z OPLATY ZA GOSPODAROWANIE
LI NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH

F,I ZWOLNIENIE W.CZE
KOTIUNALNYMI WLASCICI

KOMUNALNYMI Z UWZG

Nr domurcaU

Mlelscowosc Kod pocztowy Poczta

D. WIADCZENIE CICIELA NIERUCHO ZAMIESZKATEJ
(dotyczy nieruchomosci zabud m

E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA

Oswiadczam, 2e posiadam komposto\rnak przydomowy ikompostuje w nim bioodpady stanorriece odpady komunalne
(zaznaczyC $daSciwy kwadrat)

trD
Tak Nie

F. OBLICZENIE WYSOK
KOMUNALNYMI

I OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAUI

nieruchoanoSci zabudowan bud kamimieszkal n

Liczba os6b

a

do 4 mieszkahcow

T
powy2ej 4 mieszkancow

Miesieczna kwota oplaty za gospodarowanie odpadami
kornunaln ch (suma o zc)

E
ODPADAIUI

BUDYNKAMI
BIOODPADYMIESZKALNYMT JEONORODZTNNytI KOMPOSTUJACYCH

STANOWI CE ODPADY KOMUNALNE
W pzypadku zaznaczenia odpowiedzi Jak" w czeSci E dethraqi nale2y
podaC kurotq zwolnienia w zlotych
(it n mreszkancow z oDr koscizwolnienia

F.2 WYSOK OPLATY iIIrEslEczNEJ zA GOSPODAROWANTE OOPADAM|
DNIENIEiI ZWOLNIENIA

b

ymt

Stawka miesigczna
za gospodarowanie

odpadami
komunalnymi w

zlotych

Optrata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zlotych

b c=a'b

G. OBLICZENIE UVYSOKOSCI OPTATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADATI
KOilIUNALNYMI
(dotyczy nieruchomoicr zabudowanych budynkami mieszkalnyii innymi ni2 budynki mieszkalne iednorodzinne)

Stawka
miesi?czna za

gospodarowanie
odpadami

komunalnymi
w zlotych

Oplata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

w ztotych

Liczba lokali
mieszkalnych

lloczyn optaty za
gospodarowanie

odpadami
komunalnymi i

liczby lokali
mieszkalnych w

ztotych
d e=c'd

(wypelniC v{ pzypadku, gdy adres nieruchomoSci. na kt6rel potystajA odpady iest inny ni2 adrcs zamieszkania)

Nr lokalu

O6wiadczam. ze na terenie nieruchomosci wskazanej w czgaci B lub C niniejszel deklaracji zamieszkuie:



3 osoby

4 osoby

c=a*b d e=cl'd

45 os6b

1

46 osob

2

47 os6b

3

48 osob

4

4I osob

5

120 I

240 I

1100 |

4m3

5m3

tm'

Liczba os6b
zamieszkuiqclch
lokal mieszkalny

Stawka
miesiqczna za

gospodarowanie
odpadami

komunalnymi
w zlotych

Oplata za gospodarouranie
odpadami komunalnymi

stawki optaty
i liczby os6b

wierszy
z kolumny c

Liczba lokali
mieszkalnych

a b c'

Wysokosc oplaty miesiqcznej za gospodarowanie odpadami komlnalnymi w zlotych (suma oplat
z kolumnv el

H. OBLICZENIE WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI {dotyczy nieruchomosci niezamieszkalych)

Typ goiemnika Liczba
poiemnik6w^/vork6\i.,
w kt6re wyposa2ona
jest nieruchomos6

Stawka oplaty
w zaotych

Liczba
pojemniko\irhrvork6w

z odpadami
komunalnymi

odbieranymi w ciqgu
miesiqca

lloczyn sta'rvki
oplaly iliczby

po.iemnik6wh,vork6w
z odpadami

komunalnymi
odbieranymi

w ciagu miesiaca
w zlotvch

a b c d



9m3

worek 1201
Wysokoli oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zlotych (suma oplat z kolumny e)

I. OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba nieruchomosci, na ktorych
znajdujq si9 domki letniskowe lub

innych nieruchomoici
wykozystywanych na cele
rekreacy.inGwypoczynkowe

ICIELA
NIERUCHOMOSCI, NA KT6REJ ZNAJDUJA SIE DOMKI LETNISKOWE, LUB OD
INNYCH NIERUCHOMOSCI WYKORZYSTYWENVCX NA CELE REKREACYJNO.
WYPOCZYNKOWE

a

J. OSWTADCZ ENIE CICIELA NIERUCHOMO ct w ZAIUIIESZKALEJ
r czEscr NTEZAMTESZKALEJ
Oswiadczam, 2e na terenie nieruchomosci wskazanej w czesci B lub C niniejszej dekla.aqi, wysokosc optaty miesiQcznej za
gospodarowanle odpadamr komunalnymr wynosl

zl
(optatazFlubF2) (o9{ata z G) (oplata z H) (oplala z l) (suma oplat z F lub F2lub G. H r l)

L. OSwlADCZENIE I PODPIS SKLADAJACYCH DEKLARACJq / OSOBY
REPREZENTUJ CEJ SKLADAJ CEGO DEKLARACJ

lm inazwisko

Ryczahowa stawka optaty za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi za rok

lloczyn nieruchomosci, na kt6rych
znaidujq si? domki letniskowe lub

innych nieruchomo6ci
wykotz ystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkon e
i ryczaltowei slawki oplaty

b c=a'b

K czNrKt )ic

Data Podpis

POLA JASNE WYPELNIA WIA CICIEL NIERUCHOMO CI. WYPELNI KOMPUTEROWO LUB RECZNIE,
DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

L. ADNOTACJE ORGANU



Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstauq do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia '17 czerwca
1966r o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Oz. U. z 2019r., poz. '1438 z poiniejszymi zmianami)

Klauzula intormacyina dotyczeca przotrarzania danych osoborrvych
Zgodnie z art. 13 og6lnego rozpozqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 t. (Oz. Uz. UE L 119
z 4.05.20'16 r) inlormuje, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto CzeNionka-Leszczyny z sialziba
przy ul. Parkowej 9, ,14-230 Czerwionka-Leszczyny, reprczentowana peez Burmistza. Mo2esz sig z nami
skontaktowac w nastepujqcy spos6b:

listownie na adres: ul. Parko*a 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
- telefonicznie: 32 429 59 11 ,32 431 '17 60 lub osobiscie w godzinach pracy tj. w poniedzialek od 70 do 17m, wtorek

- czwartek od 7s do 15$. pietek 7 do '14o.

e-mail: Sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl
2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Oanych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl, kom 0 694 441 226.
3 Pan/Pana dane osobo\ € p.zetwazane bede w celu realizagi ustawowych zadan uzgdu - na podstawie art. 6 ust. 1

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

4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wyhcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobo^/ych na
podstawie pzepis6w prawa.

5 Pani/Pana dane osobowe pzechowywane bedq zgodnie z instrukqE kancelaryjnq lub jak dtugo bedzie tNal interes
Prawny administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo iqdania od administratora dostQpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, p.awo
do wniesienia spraeciwu wobec pzetwarzania.

7. Ma PafiiPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych
z siedzibe pzy ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w zakrcsre wymaganym ustawodawstwem: ustawa o utrzymaniu czygtoaci i pozqdku
w gminach, (t.j Dz. U z 2019 r poz. 2010 ze zm.)

Obiagnienia
1. Deklaraclq sklada w{ascioel nieruchomosci, peez ktorego zgodnie z art. 1 ust. I pK 4 ustawy o utrzymaniu czystosq I

pozadku w gminach, (l.jDz. U z 2019 t poz.20'10 ze zm.) rozumie sie takze wspdh.rlascicieli, u2ytkownik6w wieczystych
oraz jednostki organrzaryjne i osoby posiadajace nieruchomosci w zazadzie lub uirytkowaniu, a tak2e inne podmioty
vr{adajqce neruchomoSciq .

2. Wlasciciel nieruchomosci jest oborriezany zlo2y6 do Burmastza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny deklaracje
o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnyrni w terminie ,4 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub pouEtania na danej nieruchomoSci odpad6w komunalnych.

3. W pzypadku zmiany danych bedqcych podstawq ustalenia wysokoaci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub okreslonej wdeklaraOi ilosci odpad6w komunalnych powstajqcych na danej nieruchomosci ,rra6ciciel
nieruchomoSci jest obowiqzany zloiyc do Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny nowq deklaracje
w terminie do '10 dnia miesiqca nastepujqcego po miesiacu. w kt6rym nastqpila zmiana.

4 Jezeliobowiqzek zlozenia deklaraqi zgodnie z art. 1ust. 1pK4 ustawy o utzymaniu czystosci i pozqdku w gminach
moze jednoczesnie dotyczyc kilku podmiot6w, obowiezany do zlozenia deklaracjijest podmiot lub podmioty faktycznie
wladajqce nieruchomogciq. W takjm pzypadku w czqgci B deklaracji nale2y wpisac dane jednego z nich, zas dane
pozostalych podmiot6w w zalqczniku do deklaracji, lub mogq w drodze umowy zwadej w fomie pisemnej, wskazad
podmiot obouezany do wykonania obowiqzk6w wynikajqcych z ustawy.

5. Niniejsza deklaracje nale2y zlo2yc w siedzibie Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230
Czerwionka-Leszczyny, przeslac droga pocaowa na wyzej wskazany adres lub przes+a6 droga elektronicznq.

6. Zalacznikami do deklaraqiw szczeg6lnosci sqi
a. pelnomocnictwo w przypadku reprezentowania wlasciciela nieruchomosci przez pelnomocnika,
b pelnomocniclwo do podpis)rwania deklaracji w lormie papierowej

Cze6a D,F
Wypelnia wla6ciciel nieruchomosci jednorodzinnej, na kt6rej zamieszkuja mieszkahcy. Wymieniona w czQsci F oplata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi aloczyn liczby mieszkaicow zamieszkulacych danq nieruchomosc oraz stawki
oplaty ustaionej uchwala Rady Miejskiej w CzeMionc€-Leszczynach w sprawie metody ustalenia oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty-

Czqie E
Wypelnia wlasciciel nieruchomogci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Czeie Fl i F2
Wypelnia wla$iciel nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymijednorodzinnymi w pt4padkv zazraczenia w czQsci
E "tak'.

Czqsa G
Wypelnialq spoldzielnie, Wspolnoty Mieszkaniowe oraz wlasciciele nieruchomo6ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi
innymi niz budynki mieszkalne jednoro{,zinne. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumQ iloczyn6w oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych obliczonq wedlug star/ek op+aty ustialonych uchwah
Rady MrejskieJ w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawkr oplaty.

CzeSe H
Wypelnia wlasciciel nieruchomosci. na ktorej nie zamieszkuje mieszka6cy, ale powstaja odpady komunalne. Dotyczy to
nieruchomoscl. na K6rej prowadzona jest np. dzialalnoac gospodarcza, publiczna lub spoleczna. Wymieniona w czQSci H oplata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemnik6#work6w z odpadami komunalnymi



odbieranymi z danei nEruchomoaci w ciagu miesiqca oraz stawki oplaty ustalonej uchwalq Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawe metody ustalenia oplaty za gospodarowane odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki odary

Cz?5d I

Vwpelnia wlaScrciel nleruchomosci, na ktorej znajdujq sie domki letnaskotve, lub wlaaciciel innych nieruchomosci
wykorzystywanych na cele rekreacyjnGwypoczynkowe. Oplata stano{i ryczaltowe stawke op}aty ustalona uchwah Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie melody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami ko.nunalnymi oraz ustalenia stawki
oplaty.

Czea6 J
Vwmbniona w czesci J oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumQ optat oblic,zonych w czgsdach
F,F2,G,H.I-

Zalqcznik do
DEKLARAGJI

O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

lmie i Nazwisko'/ Pelna nazrYa"

ldenMkator PESEL'/REGON" N IP"

Numer telefonu (nieobowiezkowy) Adres e-mail" (nieobowiqzkowy)

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKLADAJACEGO
Kraj Wojewodztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowosc Kod pocaowy Poczta

IDENTYFIKACYJNE OSOBY


