
              Załącznik Nr 1 
Uchwały Nr XXXII/269/21 

Rady Gminy Powidz 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

____________________________________________________________________________________ 
 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                           (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością2). 
 

Miejsce składania:            Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 – 430 Powidz 
 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 – 430 Powidz 

   

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

 

   
 

       

        Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji1): 

 

     □    złożenie pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian)    ……………………………………….………   (dzień – miesiąc – rok) 

 
               

        □    zmiana danych zawartych w ostatnio złożonej deklaracji  (data zaistnienia zmian)    ………………………………….………                            

(dzień – miesiąc – rok) 

  

   

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
 

   

 

Składający: 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

   

Nazwisko i imię 

 

 Pełna nazwa*    

Numer PESEL 

 

Numer NIP* Identyfikator REGON*  

Numer kontaktowy Adres e-mail 

 

 

Tytuł prawny do nieruchomości2): 

□ właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie 

lub użytkowaniu,  □ inna forma władania…………………………………….. 

  

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 

 

   

Województwo 

 

 Powiat    

Gmina 

 

Miejscowość Ulica    

Nr domu/ nr lokalu 

 

Obręb/arkusz/numer działki3) 

 

   



 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w części C: 

 

   

Województwo 

 

Powiat Gmina 

 

   

Miejscowość Ulica 

 

Nr domu/ nr lokalu    

Kod pocztowy 

 

Poczta    

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH    

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części C niniejszej deklaracji: 
 

1) prowadzone jest/są  ……. gospodarstwo/a domowe4), w którym/ch zamieszkuje łącznie …….. osób. 
 

2) zużycie wody za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji wynosi ………………………. m3;  

3) będę gromadzić bioodpady w przydomowym kompostowniku:  

      □ tak          □ nie 

4) będę korzystał/a z przysługującego mi zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, w rozumieniu  ustawy o  Karcie Dużej Rodziny 

    □ tak          □ nie 
 

   

F. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH    

Dotyczy przypadku poboru wody przy użyciu wodomierza: 
 

1. Średnie miesięczne zużycie wody [m3] 2. Stawka opłaty5) [zł] 3. Miesięczna kwota opłaty[zł] 

(iloczyn poz. 1 i 2) 

 

………………………………….. 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

Dotyczy przypadku poboru wody bez użycia wodomierza: 

4. Średnie miesięczne zużycie wody[m3] 

(ilość osób x 3m3) 

5. Stawka opłaty5) [zł]  6. Miesięczna kwota opłaty[zł] 

(iloczyn poz. 4 i 5) 

 

………………………………….. 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

Wysokość zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. 

7. Średnie miesięczne zużycie wody [m3] 

lub ilość osób x 3m3 

8. Wysokość zwolnienia6) [zł] 

 

9. Kwota zwolnienia [zł] 

(iloczyn poz. 7 i 8) 

 

………………………………….. 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

Wysokość zwolnienia dla właścicieli nieruchomości korzystających z przysługującego im zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, 

w rozumieniu  ustawy o  Karcie Dużej Rodziny 

10. Miesięczna kwota opłaty obliczona wg. 

sposobu wyliczenia z poz. 3 lub 6 

11. Wysokość zwolnienia7) [%] 

 

12. Kwota zwolnienia [zł] 

(iloczyn poz. 10 i 11) 

 

………………………………….. 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

Wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnień 

 

13. Miesięczna kwota opłaty obliczona wg. 

sposobu wyliczenia z poz. 3 lub 6 

14. Kwota zwolnienia obliczona z 

pozycji 9 lub 12 bądź łącznie z dwóch 

pozycji [zł] 

 

15. Miesięczna kwota opłaty [zł] 

(różnica poz. 13 i 14) 

 

 

………………………………….. 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

16. Wysokość miesięcznej kwoty opłaty po uwzględnieniu art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach wynosi8) …………………......... 

   



G. OŚWIADCZENIE ORAZ SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓREJ ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części C niniejszej deklaracji: 

za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji zużycie wody wynosi ………………………. m3;  

 

Dotyczy przypadku poboru wody przy użyciu wodomierza: 

1. Średnie miesięczne zużycie wody [m3] 2. Stawka opłaty9) [zł] 3. Miesięczna kwota opłaty[zł] 

(iloczyn poz. 1 i 2) 

 

………………………………….. 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

Dotyczy przypadku poboru wody bez użycia wodomierza: 

4. Ilość miejsc noclegowych10)    5. Przeciętna miesięczna 

norma zużycia wody na jedno 

miejsce noclegowe10)  [m³]  

6. Stawka opłaty9) [zł] 7. Miesięczna kwota 

opłaty[zł] 

(iloczyn poz. 4, 5 i 6) 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

…………………………… ……………..………... 
 

H. OŚWIADCZENIE ORAZ SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH, INNYCH NIŻ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE 

 

Liczba pojemników / worków z odpadami komunalnymi powstałymi na 

nieruchomości 

Stawka opłaty za pojemnik / worek11)  

[zł] 

Miesięczna 

opłata B x C x D  

[zł] 

A B C D 

Pojemność pojemnika / worka  

[litry] 

Ilość pojemników / 

worków  [szt.] 

Częstotliwość 

odbioru w 

ciągu 

miesiąca12) 

 

Zmieszane 

120         

240         

1100         

2000     

2200     

5000     

7000     

Papier 

120         

240     

1100     

2000     

2200     

5000     

7000     

Metale i tworzywa sztuczne 

120         

240     

1100     

2000     

2200     



5000     

7000     

Szkło 

120         

240     

1100     

2000     

2200     

5000     

7000     

Bioodpady 

120         

240     

1100     

2000     

2200     

5000     

7000     
 

ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZŁ ZA MIESIĄC 

 

   
I. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ, KTÓRA W CZĘŚCI 

STANOWI NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

 

 

Dotyczy nieruchomości mieszanej, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, 

na której świadczone są usługi hotelarskie. 

 
 

 

1. Kwota wyliczenia opłaty z działu F [zł] 

z części zamieszkałej 

2. Kwota wyliczenia opłaty z działu G [zł] 

z części niezamieszkałej 

3. Miesięczna kwota opłaty[zł] 

(suma poz. 1 i 2) 

 

………………………………….. 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

Dotyczy nieruchomości mieszanej, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, 

inna niż nieruchomość, na której świadczone są usługi hotelarskie. 

 
 

 

4. Kwota wyliczenia opłaty z działu F [zł] 

z części zamieszkałej 

5. Kwota wyliczenia opłaty z działu H [zł] 

z części niezamieszkałej 

6. Miesięczna kwota opłaty[zł] 

(suma poz. 4 i 5) 

 

………………………………….. 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

 
 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ   
 

   

 

 
 

 

 
 

  ………………………………………                                                      …………………..……………….. 
                       (miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny podpis) 

   



 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

KLAUZULA INFORMACYJNA    
 

Zgodnie z zapisami  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję, iż: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Powidzu danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Powidzu ul. 29 
Grudnia 24, 62-430 Powidz. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym 

inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego, przygotowania projektu decyzji administracyjnej, realizacji zgłoszenia, realizacji 

zadań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Kodeks 

postepowania administracyjnego i ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze 

zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

W szczególnych przypadkach na podstawie zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, 

jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań Urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych 
i usług IT na rzecz Administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności i inne podmioty świadczące usługi na rzecz 

Administratora, podmioty będące stroną postępowania administracyjnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej oznaczonej dla tego rodzaju spraw w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających 
administratora do przetwarzania tych danych). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. i będzie 

skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 285) 
Ordynacja podatkowa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

   

POUCZENIE    
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). 

 

   



INFORMACJE DODATKOWE    
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Powidz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w  deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć do Wójta Gminy Powidz nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

danych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych  wątpliwości co do 

danych zawartych  w deklaracji, Wójt Gminy Powidz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

4. Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się z 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane 

odpady komunalne i powiadamia o tym właściciela nieruchomości oraz Wójta Gminy Powidz. Wójt Gminy Powidz w drodze decyzji 

naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując stawkę podwyższoną, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Powidz (art. 

6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

5. W  razie  stwierdzenia, iż właściciel  nieruchomości,  który  złożył  oświadczenie  w  części  E  deklaracji, iż posiada kompostownik, a w 

rzeczywistości nie  posiada  kompostownika przydomowego   i   nie   kompostuje   bioodpadów   stanowiących   odpady   komunalne   w   

kompostowniku   przydomowym, lub uniemożliwia Wójtowi Gminy Powidz lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin 

nieruchomości w celu weryfikacji zgodności  deklaracji  ze  stanem  faktycznym,  Wójt  Gminy  Powidz  stwierdza  w  drodze  decyzji  

utratę  prawa  do  zwolnienia.  Utrata prawa  do  ww.  zwolnienia  następuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca,  w  którym  stwierdzono  

wystąpienie  co  najmniej  jednej z ww. przesłanek (art. 6k ust 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach).   

6. Termin  uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: z góry do 10 – tego  dnia każdego miesiąca kalendarzowego 

zgodnie z deklaracją złożoną w Urzędzie Gminy Powidz (Uchwała Rady Gminy Powidz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

   

OBJAŚNIENIA    
1) Zaznaczyć  właściwy kwadrat: 

- pierwsza deklaracja, gdy właściciel składa dokument po raz pierwszy; 

- zmiana danych, w przypadku zmiany wpływającej na wysokość opłaty (np. zmiana ilości zużytej wody, oświadczenie o posiadaniu 

kompostownika lub bycia członkiem rodziny wielodzietnej) oraz innych danych zawartych w deklaracji; 

2) Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 ze zm.) przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli 

nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 

nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. W przypadku, gdy 

obowiązki właściciela nieruchomości dotyczą kilku podmiotów (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) 

obowiązanym do wykonania obowiązku jest podmiot faktycznie władający nieruchomością;  

3) Należy wypełnić jeżeli dana nieruchomość nie posiada nadanego numeru porządkowego; 

4) Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć osoby zamieszkujące w jednym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo 

domowe; 

5) Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych reguluje Uchwała Rady Gminy 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

6) Wysokość zwolnienia w części z opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku 

przydomowym reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Powidz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

7) Wysokość zwolnienia w części z opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę 

Dużej Rodziny reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Powidz w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i wynosi 20% wartości opłaty; 

8) W przypadku  nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynosić 

więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe i wynosi na dzień 

podjęcia uchwały 149,68 zł. 

9) Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości mieszanej, która w części stanowi 

nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której świadczone są usługi hotelarskie reguluje Uchwała Rady 

Gminy Powidz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

10) Przeciętne normy zużycia wody na jedno miejsce noclegowe reguluje załącznik (tabela nr 3 pkt IV) do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70); 

11) Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, innych niż nieruchomości , 

na której świadczone są usługi hotelarskie reguluje Uchwała Rady Gminy Powidz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

12) Minimalna częstotliwość odbioru z nieruchomości w poszczególnych miesiącach i w poszczególnych miejscowościach na terenie gm. 

Powidz, określona jest odrębną uchwałą Rady Gminy Powidz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

* - dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi. 

   

 


