FORMULARZ URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

- WZÓR OBOWIĄZUJACY OD 10.12.2013 R.

ZMIANA ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI DO DEKLARACJI DGO-3
DOTYCZY DOMÓW JEDNORODZINNYCH
W celu ustalenia liczby pojemników, w które ma być wyposażona na stałe nieruchomość należy wypełnić tabelę poniżej

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1 ............................................................................................................................................................
2 ............................................................................................................................................................
3 ............................................................................................................................................................
ADRES/Y NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ/YM SŁUŻYĆ MAJĄ WSKAZANE W ZAPOTRZEBOWANIU POJEMNIKI
/ULICA - NR BUDYNKU/LOKALU/
1 ............................................................................................................................................................
2 ............................................................................................................................................................
3 ............................................................................................................................................................
JEŻELI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE POSIADA WŁASNYCH POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA
ODPADÓW NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZĄ TABELĘ:
*„SUCHE”
„MOKRE”
POPIÓŁ
NALEŻY PODAĆ LICZBĘ POJEMNIKÓW
POJEMNIKI
110 / 120 LITRÓW
240 LITRÓW
110 LITRÓW POJEMNIK METALOWY
JEŻELI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POSIADA WŁASNE POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW
NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZĄ TABELĘ:
Oświadczam, iż będę gromadził/a odpady komunalne we własnych pojemnikach:

„SUCHE”

„MOKRE”

POPIÓŁ

NALEŻY PODAĆ LICZBĘ I POJEMNOŚĆ WŁASNYCH POJEMNIKÓW

POJEMNIKI
.......................................................................

litrów / m3

......................................................................

litrów / m3

i wyrażam zgodę, na ich oznaczenie co do frakcji („SUCHE”, „MOKRE”, POPIÓŁ) jakie będą w nich gromadzone;
wskazane pojemniki będą służyć wymienionej/ym powyżej nieruchomości/om.
W przypadku, gdy zapotrzebowanie na pojemniki składane jest po raz kolejny, należy podać przyczyny
dokonanych zmian np. zwiększenie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu
ogrzewania nieruchomości - opalanie paliwem stałym itd.:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Decyzja dotycząca uwzględnienia zmiany w zapotrzebowaniu na pojemniki :...............................................
Po zatwierdzeniu wniosku dotyczącego zmiany pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, pojemniki zostaną dostarczone
w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 tygodni od dnia wpływu niniejszego zapotrzebowania
do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Jeżeli złożone zapotrzebowanie na pojemniki nie jest zgodne z przepisami w tej mierze, bądź
nieuzasadnione ekonomicznie, wówczas zostanie określona liczba pojemników, które będą stanowić wyposażenie nieruchomości
w oparciu o uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
*UWAGA: W przypadku domów jednorodzinnych istnieje możliwość, iż zamiast pojemnika na odpady „SUCHE” dostarczona zostanie
odpowiednia liczba worków o pojemności 120 l.

.....................................................................................................
(podpis)

