
 
ZAMÓWIENIE NA SKORZYSTANIE Z DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 
 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 
zarządców nieruchomości, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 
Miejsce składania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój 
 

 

A. DANE SKŁADAJ ĄCEGO ZAMÓWIENIE 
Wypełnić drukowanymi literami 

Imię i nazwisko : 

PESEL:  NIP/REGON: NR TEL. 

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJ ĄCEGO ZAMÓWIENIE 

Kraj:  Województwo: Powiat: 

Gmina:  Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANE JEST ZAMÓWIENIE  

Gmina:  Ulica:  Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy:  Poczta:  Numer działki: 

 

C.SKŁADAM  ZAMÓWIENIE NA SKORZYSTANIE Z USŁUG DODATK OWYCH:                           
Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

 
1. Stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy  
      w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych: 

a. pojemnik o pojemności 110, 120 lub 240 litrów * 
b. pojemnik o pojemności 1100 litrów  

 
2. Jednorazowe dodatkowe wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują  
     mieszkańcy wytwarzający odpady ponad przyjętą normę 50 litrów/miesiąc/osobę  
     w odpowiednie pojemniki lub kontenery: 
         a.   jednorazowe wyposażenie nieruchomości w pojemnik o poj. 110, 120 lub 240 litrów* 
         b.   jednorazowe wyposażenie nieruchomości w pojemnik o poj. 1100 litrów 
 
3.  Jednorazowy dodatkowy odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości,  
     na której zamieszkują mieszkańcy wytwarzający odpady zmieszane ponad przyjętą  
     normę 50 litrów/miesząc/osobę ( odbiór pojemników lub kontenerów wraz z pozostałymi  
     odpadami wraz z transportem i odzyskiem lub unieszkodliwianiem): 
        a.   jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 110 , 120 litrów 
        b.   jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 240 litrów 
        c.   jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 1100 litrów       
           
4.  Odbiór odpadów rozbiórkowych i budowlanych, dostarczonych do Punktu Selektywnego  
     Zbierania Odpadów Komunalnych ( opłatę należy uiścić bezpośrednio w PSZOK) 

* - zakreślić właściw ą pojemno ść 

 
 
 



D. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO ZAMÓWIENIE 

 
Oświadczam, że zobowiązuję się wnieść opłatę wg cennika określonego w uchwale Rady Gminy w sprawie 
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. 
z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
 
………………………………………      ………………………………….. 
       (miejscowość i data)        (czytelny podpis) 

 
 

POUCZENIE 
 

Złożenie niniejszej deklaracji jest jednoznaczne z oświadczeniem o przystąpieniu do umowy na realizację 
usług dodatkowych, o których mowa w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój i stanowi podstawę (po wykonaniu usługi) do wystawienia faktury vat. 
 

 

 


