
Załącznik do Uchwały Nr XD(194l20,|2
Rady Gminy Milówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

DEKLARAGJA o WYsoKoŚcI oPŁATY zA GosPoDARoWANlE oDPADAM!
KOMUNALNYMI

Data u I

podstaŃa Ustawa z dnia ,l3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U ' z
prawna 2012 r. poz.391)

Składający WłaŚcicie|e nieruchomoŚciznajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Mi|Ówka,
przez ktorych rozumie się także wspÓłwłaścicieli, uŻytkownikow wiec7yqtych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomoŚci w zarządzie |ub pvtkĘwaniu, a takŻe inne
pod mioty władajqce n ieruchomoŚcią.

Termin Pierwszy termin do 30 marca2013 r., a takŻe w tprrflinie M,,&*i *d zaistifrienia okoliczności
składania mających WpłyW na powstanie, bądŻ wygaŚnięci{ opowiązkp uisry;zęnia połatv |ub zaistnienia

zdarzeń mających wpływ na wysokośÓ opłaty.

Miejsce Gminny Zakład Gospodarki Komuna|nej w Mi|Ó,t{fuN"n4 w,aĄin/erz| 123,34.360 Mi|owka
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A. oBoW|ĄzEKzŁozEN|A
E pierwsza dekla
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B. DANE IDENTYFIKACYJNE

x, naleŻy wybrać jednq moŻliwoŚć)

ośÓ w zarządzie |ub uzytkowaniu

RoDZAJ sKŁADAJĄcEGo
B właścicie|
B wspotwłaściciel
tr jednostka organi
tr uzytkownik wi

NAZWA PEŁNA' N|P* /

JAN KOWALSKI
PESEL 6212243697

TELEFON KONTAKTOW
33 86 67 999 tel.

CEGO DEKLARAC

Dek|arację na|eŻy wypetn iÓ czyte|n ie, ręcznie wielkimi,



D. ADRES NIERUcHoMosc| (należy podać adres nieruchomości, z której będqodbierane

ULICA

JESIENNA

E. ADRES Do KORESPONDENCJ| (naleŻy podać
d o sta rcza n a ko re s p o n d e n cj a) _ wy p ełn i ć j e że l i

znppŹ,yc znakiem x, naleŻy wybracF. RODZAJ ODBIERANYCH

stawka miesięcznej opłaty
wynosi:8,00 złotych
miesięcznie od kazdej
zamieszkałej osoby

EI odpady komunąln
selektywny "1

stawka miesięcznej optaty
wynosi: 15'00 złotych
miesięcznie od kazdej
zamieszkatej osoby

(odpady komunalne
U odpady kom

iodbierane
nie poddane

STWTE DOMOWYM.na stałe lub czasowo na terenie
szkalnym i budynku mieszkalnym

LICZBA OSOB
(należy podać liczbę
nieruchomoŚciw
jednorodzinnym)

EJ OPŁATY (liczona jako iloczyn
osób w gospodarstwie damowym na terenie nieruchomoŚci
oraz stawki opłaty)

G. OSWIADCZENIE
oświadczam, że powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne, odpady z terenow
zielonych i ogrodowe zagospodaruję we własnym zakresie w kompostowniku zlokalizowanym
na terenie mojej poses/ @dpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy v,tybrać jednq możIiwość)

E TAK tr NIE

*, . przezsegregację na|eży rozumieó oddanie co najmniej 6 worków prawidłowo posegregowanych odpadów od osoby
w ciągu roku.




