
  (napisać jaki)

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

C. 

C.1  DANE WSPÓŁMAŁŻONKA OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ****

11. Nazwisko

D.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

24. Rodzaj zabudowy nieruchomości zamieszkałej (zaznaczyć właściwy kwadrat)

JEDNORODZINNA WIELORODZINNA

22. Poczta20. Miejscowość

właściciel nieruchomości

            użytkownik wieczysty

15. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

10. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

Nr ID ………………………………………………………….

Podstawa prawna:

4. Okoliczności powodujące powstanie obowiązku złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów.

Nowa deklaracja - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

1. PESEL**/NIP***

osoba fizyczna

16. Gmina

DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

7. Nazwisko*/Nazwa pełna* (*niepotrzebne skreślić)
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wspólnota mieszkaniowa

17. Ulica 19. Nr lokalu

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

18. Numer domu

21. Kod pocztowy

Organ:

Miejsce składania:

A. 

Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

5. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  współwłaściciel

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości¹⁾, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób 

posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

       spółdzielnia mieszkaniowa

Termin składania:

                

korekta już złożonej deklaracji
4)

14. PESEL**

13. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

12. Pierwsze imię, drugie imię 

9. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6, ul. Warszawska 6, lokal nr 106, 66-400 Gorzów Wlkp.

   inny podmiot ………………………..

  (napisać jaki)

8. Pierwsze imię, drugie imię

Składający:

2. Data złożenia deklaracji

 dzień         miesiąc         rok

6. Podmiot (zaznaczyć właściwy kwadrat)

   osoba prawna

       inny podmiot ………………………..

              pierwsza deklaracja²⁾

PRZYCZYNA ZDARZENIA/ZMIANY****:

3. SEKTOR*****

 nowa deklaracja³⁾

DATA ZAISTNIENIA ZDARZENIA/ZMIANY (DEKLARACJA OBOWIĄZUJE OD):       …………… - ………………

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

23. Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wypełnić w przypadku braku nadania numeru porządkowego nieruchomości) ****

zmiana gminy i miejsca prowadzenia działalności

zmiana pojemności/ilości pojemników inny (podać jaki)……………………………..………………………………………

                        (miesiąc, rok)

sprzedaż nieruchomości wynajem/dzierżawa nieruchomościzakup nieruchomości



E.     ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY* (* niepotrzebne skreślić)

F.   ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)

43. Kod pocztowy

G.

H.

47. 48. 49.

I.   

[1] [2] [3]=[1]x[2]

60 litrów
50. 51. 52. 53.

zł
54.

zł

80 litrów
55. 56. 57. 58.

zł
59.

zł

120 litrów
60. 61. 62. 63.

zł
64.

zł

240 litrów
65. 66. 67. 68.

zł
69.

zł

660 litrów
70. 71. 72. 73.

zł
74.

zł

1100 litrów
75. 76. 77. 78.

zł
79.

zł

2200 litrów
80. 81. 82. 83.

zł
84.

zł

2,5m³
85. 86. 87. 88.

zł
89.

zł

90. 91. 92. 93. 94.
zł

95.
zł

96. 97. 98. 99. 100.
zł

101.
zł

60 litrów
102. 103. 104. 105.

 zł
106.

zł

80 litrów
107. 108. 109. 110.

 zł
111.

zł

120 litrów
112. 113. 114. 115.

 zł
116.

zł

240 litrów
117. 118. 119. 120.

 zł
121.

zł

660 litrów
122. 123. 124. 125.

 zł
126.

zł

1100 litrów
127. 128. 129. 130.

 zł
131.

zł

2200 litrów
132. 133. 134. 135.

 zł
136.

zł

2,5m³
137. 138. 139. 140.

 zł
141.

zł

142. 143. 144. 145. 146.
 zł

147.
zł

148. 149. 150. 151. 152.
 zł

153.
zł

(należy wpisać należną opłatę z poz. 46)   (kwota zwolnienia właściciela nieruchomości)     (opłata należna przy uwzględnieniu zwolnienia)

ZADEKLAROWANE POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Zobowiązuję się do wnoszenia, za każdy miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, w wysokości podanej w polu 

49.

zł/m-c

(należy wyliczyć należną opłatę w zł mnożąc stawkę opłaty razy liczbę mieszkańców z poz. 45)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA 

(DOTYCZY TYLKO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO)

Należy zaznaczyć wszystkie pola, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym i właściciel zamierza skorzystać ze zwolnienia (dotyczy tylko zabudowy 

jednorodzinnej).

TAK, ODPADY SĄ KOMPOSTOWANE  TAK, ZAMIERZAM SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA

OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zobowiązuję się do wnoszenia, za każdy miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości wskazanej w części D 

niniejszej deklaracji, w wysokości:

45.

os.
Deklaruję, że na terenie nieruchomości w części na których zamieszkują mieszkańcy, wskazanej w części D niniejszej deklaracji, zamieszkuje:

46.

34. Poczta

Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności i w ilości jak poniżej.

Wysokość opłaty za zadeklarowane pojemniki należy obliczyć w następujący sposób: liczba zadeklarowanych pojemników [kolumna [3] x stawka opłaty za jeden pojemnik dla danego rodzaju odpadu

[kolumna [4] = [kolumna [5] - Wysokość opłaty za zadeklarowane pojemniki danego typu. Następnie należy obliczyć miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

następujący sposób:

Wysokość opłaty za 

zadeklarowane 

pojemniki/kontenery

33. Kod pocztowy

36. Województwo

39. Ulica

44. Poczta

32. Miejscowość

38. Gmina 40. Nr domu

42. Miejscowość

35. Kraj 37. Powiat

41. Nr lokalu

27. Powiat

28. Gmina 30. Nr domu 31. Nr lokalu

26. Województwo25. Kraj

29. Ulica
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ZMIESZANE                                        
(NIESEGREGOWANE ODPADY)

[5]=[3]x[4]

 

[4]

Stawka opłaty                          

za pojemnik/kontener

TWORZYWA SZTUCZNE                                                             

I METALE

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ = SUMA WYSOKOŚĆI

WSZYSTKICH OPŁAT ZA ZADEKLAROWANE POSZCZEGÓLNE POJEMNIKI WG TYPU Z POZYCJI: 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 95, 101, 106, 111, 116, 121, 126, 131, 136, 141,

147, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 183, 188, 193, 199, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 251, 257, 262, 267, 272, 277, 282, 287, 292, 297, 303, 309

Liczba 

zadeklarowanych 

pojemników/ 

kontenerów

Częstotliwość odbioru 

odpadów⁶⁾

Liczba pojemników/ 

kontenerów w 

sztukach⁵⁾

Typ pojemnika/ 

kontenera wg 

pojemności

Rodzaj odpadów

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 



[1] [2] [3]=[1]x[2]

60 litrów
154. 155. 156. 157.

zł

158.

zł

80 litrów
159. 160. 161. 162.

zł

163.

zł

120 litrów
164. 165. 166. 167.

zł

168.

zł

240 litrów
169. 170. 171. 172.

zł

173.

zł

660 litrów
174. 175. 176. 177.

zł

178.

zł

1100 litrów
179. 180. 181. 182.

zł

183.

zł

2200 litrów
184. 185. 186. 187.

zł

188.

zł

2,5m³
189. 190. 191. 192.

zł

193.

zł

194. 195. 196. 197. 198.

zł

199.

zł

200. 201. 202. 203. 204.
zł

205.
zł

60 litrów
206. 207. 208. 209.

zł

210.

zł

80 litrów
211. 212. 213. 214.

zł

215.

zł

120 litrów
216. 217. 218. 219.

zł

220.

zł

240 litrów
221. 222. 223. 224.

zł

225.

zł

660 litrów
226. 227. 228. 229.

zł

230.

zł

1100 litrów
231. 232. 233. 234.

zł

235.

zł

2200 litrów
236. 237. 238. 239.

zł

240.

zł

2,5m³
241. 242. 243. 244.

zł

245.

zł

246. 247. 248. 249. 250.

zł

251.

zł

252. 253. 254. 255. 256.
zł

257.
zł

60 litrów
258. 259. 260. 261.

zł

262.

zł

80 litrów
263. 264. 265. 266.

zł

267.

zł

120 litrów
268. 269. 270. 271.

zł

272.

zł

240 litrów
273. 274. 275. 276.

zł

277.

zł

660 litrów
278. 279. 280. 281.

zł

282.

zł

1100 litrów
283. 284. 285. 286.

zł

287.

zł

2200 litrów
288. 289. 290. 291.

zł

292.

zł

2,5m³
293. 294. 295. 296.

zł

297.

zł

298. 299. 300. 301. 302.

zł

303.

zł

304. 305. 306. 307. 308.
zł

309.
zł

J.
311.

zł

K. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

L.     OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową, jeżeli ta opłata jest wymagana;

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY   - suma wysokości opłat z pozycji 46 lub 49 (w przypadku zabudowy jednorodzinnej i skorzystania ze zwolenienia) oraz 310 

kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku gdy deklarację składa podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej nieruchomości, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji

składanych wcześniej;

312. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej ⁷⁾

BIOODPADY

pełnomocnictwo szczególne (PPS-1);

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1);

inne (odpisy aktów stanu cywilnego, potwierdzenie nabycia spadku, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia, akty notarialne poświadczające rozdzielność lub wspólność majątkową, w przypadku spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot -

lista nieruchomości objętych deklaracją).

kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty lub kopia aktu notarialnego, w którym powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w

którym ustanowiono odrębną własność lokalu, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej;

Częstotliwość odbioru 

odpadów⁶⁾

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SZKŁO
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Wysokość opłaty za 

zadeklarowane pojemniki

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P);

[5]=[3]x[4]

310.

zł

PAPIER

54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 95, 101, 106, 111, 116, 121, 126, 131, 136, 141, 147, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 183, 188, 193, 199, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 

240, 245, 251, 257, 262, 267, 272, 277, 282, 287, 292, 297, 303, 309

[4]

Stawka opłaty                      

za pojemnik/kontener

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA

KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE = SUMA WYSOKOŚĆI WSZYSTKICH OPŁAT Z POZYCJI: 

Rodzaj odpadów

Typ pojemnika/ 

kontenera wg 

pojemności

Liczba pojemników/ 

kontenerów w sztukach⁵⁾

Liczba zadeklarowanych 

pojemników/ kontenerów



Ł.    ADNOTACJE ORGANU

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

1.

2.

3.

4.

5.

4/4

Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 6, lok. nr 106, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z

deklaracją. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, sprawowania nadzoru nad

sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 oraz wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez

właścicieli nieruchomości, wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, weryfikacji prowadzenia przez

właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c, 6h, 6m, 6o)

oraz zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

313. Uwagi organu 

315. Podpis weryfikującego deklarację

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZEK CELOWY GMIN MG-6

Obowiązek informacyjny

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 

ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie

danych osobowych.

**    PESEL - wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną;

Związek Celowy Gmin MG-6 ul. Warszawska 6, lok. nr 106, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

W polu nr: 90, 96, 142 148, 194, 200, 246, 252, 298, 304 należy wpisać pojemność kontenera powyżej 2,5m³.

6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. przez okres 10 lat od momentu

złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego

zakończenia. 

314. Data

                      …….-….….-…………..
dzień   miesiąc  rok

5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Związku Celowego Gmin

MG-6, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz firmy wywozowe świadczące usługę odbioru odpadów komunalnych w danym

sektorze.

1

KLAUZULA INFORMACYJNA

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:  

9. Gdy  podanie  danych  osobowych  wynika  z  przepisów  prawa,  jest  Pani/Pan  zobowiązana(y)  do  ich  podania.  Konsekwencją  nie  podania  danych  będzie  wszczęcie postępowania z urzędu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

***** Sektor - podział obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na sektory odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przyjętą uchwałą Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilosci odpadów komunalnych powstających na danej

nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (zaznaczając "nowa deklaracja" w polu A.4).      

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (zaznaczając "pierwsza deklaracja" w polu A.4).

OBJAŚNIENIA

****   pole nieobowiązkowe;

***  NIP - wypełnia tylko podmiot nie będący osobą fizyczną;

papier i szkło

1 raz na dwa tygodnie

*  niepotrzebne skreślić;

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą: 

e-mail: iod@itmediagroup.pl lub pisemnie na adres: 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. -

korekta dotyczy punktów: B, C, D, E, F. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Przepisu

nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zwiazku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6

miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a 

w przypadku nieruchomości wielolokalowej, w której ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię 

mieszkaniową.

POUCZENIE

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427, poz. 1492)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego

4. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych (wykaz firm oraz rejon przez nich obsługiwany

dostępny jest na stronie zcg.net.pl/gospodarka odpadmi w zakładce „Firmy odbierające odpady komunalne”). Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom, o których mowa w art. 298

ustawy Ordynacja podatkowa lub organom egzekucyjnym, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych, osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi

informatyczne, bankowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku gmin Związku Celowego Gmin MG-6, obowiązują następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Rodzaj odpadów komunalnych:

zmieszane

6)

1 raz w miesiącu

1 raz na 2 tygodnie w okresie od listopada do marca

2

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, dotyczący właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz przejęcie od właściceli nieruchomości obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie.

1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października 4

bioodpady

tworzywa sztuczne i metale

Cykl odbioru odpadów
Częstotliwość odbioru odpadów

- kolumna [2]

1 raz w tygodniu 4

2


