
WNIOSEK NA WYKONANIE DODATKOWEJ USŁUGI DOTYCZĄCEJ ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I BUDOWLANYCH

Data złożenia zamówienia: DZIEŃ-MIESIĄC-ROK
 DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
  □ osoba fizyczna        □ osoba prawna        □  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP**

Numer telefonu Adres e-mail 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

 ZAPOTRZEBOWANIE NA ODBIÓR DODATKOWEGO POJEMNIKA /KONTENERA NA
ODPADY ZMIESZANE

Pojemnik o
pojemności

Ilość
pojemników

Stawka opłaty za
pojemnik w zł

Obliczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zł

kol. b x kol. c
a b c d

1. 1100 l.

2. KP 7 

Wyliczenie opłaty:
[ Kolumna  ”d”  suma wierszy  1-2]

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi [ suma kol.d] …..........…. zł
[słownie ………………………………………………………………………………..…………...….…..zł]

 ZAPOTRZEBOWANIE NA ODBIÓR DODATKOWEGO KONTENERA  
NA ODPADY BUDOWLANE

Pojemnik o
pojemności

Ilość
pojemników

Stawka opłaty za
pojemnik w zł

Obliczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zł

kol. f x kol. g
e f g h

1. KP 7 

Wyliczenie opłaty:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi [ suma kol.h] …..........…. zł
[słownie ………………………………………………………………………………..………………...…..zł]



OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – USŁUGI DODATKOWE

1.
Wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
zmieszanymi [należy wpisać kwotę opłaty z pozycji d]

2.
Wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
budowlanymi[należy wpisać kwotę miesięcznej opłaty z
pozycji h]

Wyliczenie łącznej opłaty:
[ suma wierszy  1-2]

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …..............…. zł

[słownie……………………………………………………………………………..………………...….…..zł]

PLANOWANY TERMIN USŁUGI 
DODATKOWEJ

DATA DOSTAWY KONTENERA  

DATA ODBIORU ODPADÓW 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

………………………………………                                                                      …………………..………………..

                [ miejscowość i data ]                                                                                                     [ czytelny podpis ]

Stawki cenowe za usługi dodatkowe 
1) za podstawienie oraz odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe

w ilości powyżej 1 m³ – 400,00 zł, /kontener o pojemności 7 m³/
2) za  podstawienie  jednorazowe  oraz  odbiór  pojemników  przeznaczonych  na  odpady

zmieszane – 65,00 zł, /pojemnik o pojemności 1,1 m³/
3) za podstawienie jednorazowe oraz odbiór kontenera przeznaczonego na odpady zmieszane –

460,00 zł, /kontener o pojemności 7 m³/

Pouczenie
1. Należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać gotówką lub bankowym
poleceniem przelewu na rachunek bankowy Gminy Czastary.
Nr konta 93 9256 0004 3900 0101 2000 0180
2.  Usługa  zostanie  zrealizowana  w  terminie  co  najmniej  7  dni  od  dnia  wpłacenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W przypadku nie wpłacenia naliczonej opłaty, usługa nie zostanie zrealizowana.


