NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM
KOLOREM
1.

załącznik do uchwały nr …….../2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia
……………………………………………

PESEL/REGON składającego zlecenie

D0-3

Zlecenie na świadczenie usługi
dodatkowej w postaci wyposażenia
nieruchomości w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych

data wpływu do Urzędu

Podstawa prawna

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

Nazwa organu
właściwego do
przyjęcia deklaracji

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Miejsce składania

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub
budynek ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Składający

Formularz zlecenia przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych i/lub
niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4, którzy
składają zlecenie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych

Termin składania

Formularz zlecenia należy składać w terminie do 14 dni przed początkiem miesiąca kalendarzowego
w którym będzie świadczona usługa wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów
komunalnych zmieszanych, (przy czym pierwszym miesiącem, w którym możliwe jest świadczenie
usługi jest lipiec 2013 r.) oraz w terminie 14 dni od zmiany stawek cen za świadczenie usługi
dodatkowej.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZLECENIA
Nazwa i siedziba
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub ul. Jana Pawła II 10,
41-100 Siemianowice Śląskie
Cel złożenia zlecenia (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
złożenie zlecenia

korekta zlecenia (data od której nastąpią zmiany) ____-____-______

UZASADNIENIE WNIOSKU O DOKONANIE KOREKTY
…………………………………………………………………………………………………………………………...

B. DANE ZLECAJĄCEGO
B.1 STATUS PRAWNY ZLECAJĄCEGO (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE ZLECAJĄCEGO
OSOBA FIZYCZNA
2.

Nazwisko

3.

Pierwsze imię

4. Data urodzenia (dzień-miesiącrok)

POZOSTAŁE PODMIOTY
5.

Pełna nazwa

7. Imię i Nazwisko osoby/osób upoważnionej

8.

Numer telefonu

6.

NIP

9.

e – mail

/upoważnionych do reprezentowania
(należy dołączyć dokument potwierdzający
uprawnienie)

B.3 DANE DOTYCZĄCE ZAMIESZKANIA (osoby fizyczne) /SIEDZIBY (pozostałe podmioty)

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

16. Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

C. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA MA ZOSTAĆ WYPOSAŻONA
W POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

19. Gmina

20. Ulica

21. Numer domu

22. Numer lokalu

Siemianowice
Śląskie
C.2 LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY
23. Oświadczam, iż wnioskowane pojemniki na odpady komunalne będą znajdować się: (należy określić miejsce):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

C.3 ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ I KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI

DODATKOWEJ – WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANEJ DO GROMADZENIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH – dotyczy nieruchomości zamieszkanych i w części
zamieszkanych
24. Na terenie nieruchomości wskazanej w części C1 zamieszkuje następująca liczba mieszkańców, która
będzie korzystała z usługi dodatkowej:
…………………………………………………………………………………………………………………………...

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI
DODATKOWEJ W POSTACI WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIK
LUB
POJEMNIKI
DO
GROMADZENIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH
D.1 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI DODATKOWEJ W POSTACI
WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANEJ LUB W CZĘŚCI ZAMIESZKANEJ W POJEMNIK
LUB POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Liczba
mieszkańców
nieruchomości (z poz. 24)
25.

Miesięczna stawka opłaty za
pojemnik lub pojemniki za
jednego mieszkańca w zł 1)
26.

Opłata miesięczna za wyposażenie
nieruchomości w pojemnik lub
pojemniki w zł (poz. 25 x poz. 26)
27.

D.2 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI DODATKOWEJ W POSTACI
WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANEJ LUB W CZĘŚCI NIEZAMIESZKANEJ NA
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE W POJEMNIK LUB POJEMNIKI DO GROMADZENIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
użytkuję nieruchomość,
na której odpady
powstają stale w ciągu
roku (w przypadku
zaznaczenia pola należy
obliczyć opłatę
miesięczną za
wyposażenie
nieruchomości w
pojemniki na odpady
komunalne zmieszane
bez podziału na okresy
w roku – D.2.1

użytkuję nieruchomość, na której odpady komunalne:
powstają w innej ilości w okresie 1.03 – 31.10 i w innej ilości w okresie 01.11. –
28/29.02, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Siemianowice Śląskie (w przypadku zaznaczenia pola należy
obliczyć opłatę miesięczną za wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady
komunalne zmieszane osobno dla każdego okresu w roku - D.2.2 i D.2.3)
powstają w innej ilości w okresie poza tzw. feryjnym (01.09 – 30.06 lub 01.10 –
30.06) i w innej ilości w okresie tzw. feryjnym (01.07. – 31.08 lub 01.07 – 30.09)
zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie (w przypadku zaznaczenia pola należy obliczyć opłatę
miesięczną za wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne
zmieszane osobno dla każdego okresu w roku - D.2.2 i D.2.3)

D.2.1 Obliczenie opłaty miesięcznej za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości
w pojemnik na odpady komunalne z nieruchomości, na której odpady powstają stale w ciągu roku
28. Wielkość pojemnika 29. Stawka opłaty za
30. Liczba pojemników
wyposażenie w pojemnik
w zł 1)

31.Opłata miesięczna w zł
(poz. 29 x poz. 30)

80 l
120 l
240 l
1 100 l
5 000 l
7 000 l
Razem

32.

D.2.2 Obliczenie opłaty miesięcznej za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości
w pojemnik na odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na której odpady powstają w innej ilości w
okresie od 1 marca do 31 października lub w okresie poza tzw. feryjnym (01.09 – 30.06 lub 01.10. –
30.06) w rozumieniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice
Śląskie (dotyczy placówek oświatowych tzw. feryjnych np. szkoły podstawowe)
33. Wielkość pojemnika 34. Stawka opłaty za
35. Liczba pojemników
wyposażenie w pojemnik
w zł 1)

36.Opłata miesięczna w zł
(poz. 34 x poz. 35)

80 l
120 l
240 l
1 100 l
5 000 l
7 000 l
Razem

37.

D.2.3 Obliczenie opłaty za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości
w pojemnik na odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na której odpady powstają w innej ilości w
okresie od 1 listopada do 28/29 lutego lub w okresie tzw. feryjnym (01.07. – 31.08 lub 01.07 – 30.09) w
rozumieniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
(dotyczy placówek oświatowych tzw. feryjnych np. szkoły podstawowe)
38. Wielkość pojemnika 39. Stawka opłaty za
40. Liczba pojemników
wyposażenie w pojemnik
w zł 1)

41.Opłata miesięczna w zł
(poz. 39 x poz. 40)

80 l
120 l
240 l
1 100 l
5 000 l
7 000 l
Razem

42.

Opłatę za świadczenie usługi dodatkowej należy wpłacać w kasie lub przelewem na
rachunek bankowy Urzędu Miasta, w terminie do 25 dnia miesiąca, którego opłata
dotyczy.
E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZLECENIE

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą. Zobowiązuję się wnosić opłatę za świadczenie
usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia
odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z przyjętą uchwałą.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.
926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie danych
dotyczących mojej osoby na potrzeby realizacji usługi dodatkowej.

……………………………………………….

……………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE URZĘDU

Objaśnienia
1) zgodnie z wysokością ustaloną w uchwale w sprawie: rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez
Gminę Siemianowice Śląskie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

