UCHWAŁA NR LVI/571/2014
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud oraz
warunków i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), Rada Gminy Szemud uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
w formie papierowej, stanowiący załącznik Nr 1 i w formie elektronicznej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szemud.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także: współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji, o której mowa w §1
pkt 1 w Urzędzie Gminy Szemud w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. W przypadku powstania obowiązku opłaty po upływie terminu określonego w § 2 pkt 1 lub zmiany osoby
określonej w § 1 pkt 2 właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji w ciągu
14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca / powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub
zaistnienia zmiany.
3. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej.
§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą być składane za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania zgodnie z § 4.
2. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady
ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzenia pism w formie dokumentów elektronicznych,
doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).
3. Układ informacji i powiązań w złożonej deklaracji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą być przesyłane za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej www.szemud.pl
3. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej mogą zostać uwierzytelnione
poprzez system elektroniczny drogą e-mailową. Po zakończonej weryfikacji danych wskazanych w formularzu
system elektroniczny prześle kody (hasło i login) umożliwiające przekazanie deklaracji drogą elektroniczną.
Operator systemu może dokonać dodatkowej weryfikacji w przypadku wystąpienia wątpliwości co, do danych
złożonych w deklaracji, poprzez wysyłanie poczty elektronicznej lub wezwanie osoby składającej deklarację do
złożenia wyjaśnień.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/316/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., poz. 442.2013
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
14 dni po opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Szemud
mgr Grzegorz Lasowski
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Zał cznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/571/2014 Rady Gminy Szemud
z dnia 17 czerwca 2014 r. .

Numer Ewidencyjny:
(wypełnia urz d)

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pó n. zm.).
Składaj cy: Formularz przeznaczony jest dla wła cicieli nieruchomo ci zamieszkałych, poło onych na terenie gminy
Szemud. Formularz nale y zło y w kancelarii Urz du Gminy Szemud lub nada w urz dzie pocztowym na adres
niniejszego Urz du.
Termin składania deklaracji: Termin zło enia pierwszej deklaracji dla nieruchomo ci zamieszkałych – nale y
przedło y w terminie 30 dni od dnia wej cia w ycie aktualnej uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła cicieli nieruchomo ci zamieszkałych
poło onej na terenie Gminy Szemud.
W przypadku powstania obowi zku opłaty po upływie powy szego terminu wła ciciele nieruchomo ci zamieszkałych
s zobowi zani do zło enia deklaracji w ci gu 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszka ca/powstania na danej
nieruchomo ci odpadów komunalnych lub zaistnienia zmiany.

Miejsce składania deklaracji: Urz d Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
DEKLARACJ NALE Y WYPELNI CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

A. OBOWI ZEK ZŁO ENIA DEKLARACJI
Cel zło enia deklaracji (zaznaczy wła ciwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji4
od dnia ..…….-............-................r.
przyczyna zmiany:..............................................................................................................................................
…................................................................... …..................................................................................................

B. DANE SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ
1.Rodzaj podmiotu (zaznaczy wła ciwy kwadrat)
wła ciciel nieruchomo ci
u ytkownik wieczysty

najemca, dzier awca
zarz dca nieruchomo ci wspólnej

współwła ciciel
inny

2. Imi i nazwisko
….............................................................................................................................
3. Numer PESEL …...........................................

ADRES ZAMIESZKANIA
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowo :

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

11.Nr telefonu8:

12. Adres e- mail8:

7.Nr lokalu:

ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełni w przypadku, gdy jest inny ni adres
zamieszkania)
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowo :

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:
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C. ADRES NIERUCHOMO CI, NA KTÓREJ POWSTAJ ODPADY
1.Miejscowo :

2.Ulica:

5. Kod pocztowy:

3.Nr domu:

4. Nr lokalu:

6. Nr działki w rejestrze gruntów

7. Działka zabudowana:
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
budynkiem mieszkalnym dwulokalowym (bli niaczym)
budynkiem letniskowym (zamieszkałym całorocznie) budynkiem w siedlisku zagrodowym (gosp. rolne)
innym (lokal mieszkalny, budynek socjalny, itp.)

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
D1.O wiadczam, e odpady na terenie nieruchomo ci wskazanej w cz ci C zbierane b d w sposób:
(zaznaczy wła ciwy kwadrat)
Selektywny9 prosz wypełni cz
Zmieszany9 prosz wypełni cz

D2.1
D2.2

D2. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESI CZNEJ:
D2.1 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY
Grupa wiekowa:

Liczba osób
w danej
grupie

1

2

Miesi czna kwota
Stawka opłaty5 opłaty (kolumna 2 x
kolumna 3)
3

4

Osoby do 18 roku ycia b d ce 1 i 2 dzieckiem
w rodzinie
Osoby do 18 roku ycia (do 24 roku ycia je eli
kontynuuj nauk w trybie dziennym) b d ce 3
i kolejnym dzieckiem w rodzinie
Pozostałe osoby powy ej 18 roku ycia, które
nie zostały uj te w ww. grupach wiekowych
RAZEM (miesi czna opłata ł cznie)
D2.2 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE NIE S ZBIERANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY (ZMIESZANE)
Liczba osób
1

2

Miesi czna kwota
Stawka opłaty5 opłaty (kolumna 2 x
kolumna 3)
3

4

Osoby zamieszkałe niezale nie od grupy
wiekowej
RAZEM (miesi czna opłata ł cznie)

E. O WIADCZAM, E NA TERENIE NIERUCHOMO CI WSKAZANEJ W CZ CI C
ZNAJDUJE SI : (poda liczb gospodarstw domowych9 prowadzonych na terenie nieruchomo ci)
….................. gospodarstwo / gospodarstwa domowe
E1. Czy z nieruchomo ci wskazanej w cz ci C
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maj by odbierane odpady zielone?9

TAK

NIE

F. O WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ
Pouczony/a o odpowiedzialno ci karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto, składaj c zeznanie maj ce słu y
jako dowód w post powaniu s dowym lub w innym post powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawd lub zataja prawd , podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3” – o wiadczam, e podane przeze
mnie dane s zgodne z prawd .
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz, 926, z pó n. zm.) wyra am zgod na przetwarzanie przez Urz d Gminy Szemud danych obj tych
deklaracj w celu realizacji obowi zku obj tego deklaracj .
Zostałem/am pouczony/a o mo liwo ci przekazania danych firmie odbieraj cej odpady komunalne w celu
prawidłowej realizacji umowy zgodnie z art 23 ust. 1 ustawy o Ochronie danych osobowych.
Wyra am zgod na przesyłanie informacji dotycz cej gospodarki odpadami komunalnymi na wskazany
przez Pana/Pani adres e-mailowy:
TAK
NIE

…....................................
(miejscowo

i data)

….......................................
(czytelny podpis osoby upowa nionej9)

I. ADNOTACJE URZ DOWE

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z
pó n. zm.).
2. Weryfikacja deklaracji b dzie przeprowadzona na podstawie danych b d cych w posiadaniu tut. Urz du. W
przypadku stwierdzenia niezgodno ci/rozbie no ci stanu faktycznego z tre ci zło onej deklaracji zostanie
wszcz te post powanie administracyjne w sprawie ustalenia wysoko ci opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
3. Kwot wskazan w deklaracji o wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale y wpłaca
bez wezwania na indywidualny nr rachunku, prowadzony przez Bank Rumia Spółdzielczy Oddział Szemud
przekazany w informacji ł cznego zobowi zania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w tytule
wpisuj c opłata za mieci, lub w kasie Urz du.
4. W przypadku zmiany danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub okre lonej w deklaracji ilo ci odpadów komunalnych powstaj cych na danej nieruchomo ci
wła ciciel nieruchomo ci jest zobowi zany zło y w Urz dzie Gminy Szemud now deklaracje w terminie 14
dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko ci
uiszcza si za miesi c, w którym zaistniała deklarowana zmiana.
5. Aktualna stawka opłat okre lona Uchwał Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
6. W przypadku bł dnego wyliczenia kwoty w deklaracji przez wnioskodawc , Urz d Gminy Szemud wystosuje
sprostowanie bł du rachunkowego.
7. Urz d Gminy Szemud przyjmuje tylko kompletnie wypełniony druk deklaracji.
8. Dobrowolne udost pnienie informacji w postaci podania numeru telefonu i adresu e-mailowego dla
usprawnienia komunikacji.
9. Obja nienia:
- Sposób selektywny – polega na segregacji odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metal, plastik oraz
odpady zielone.
- Sposób zmieszany – polega na braku segregacji o których mowa powy ej.
- Gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj cych razem i wspólnie
utrzymuj cych si (według Głównego Urz du Statystycznego).
- Osoba upowa niona – rozumie si
przez to wła ciciela nieruchomo ci, współwła cicieli, u ytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ce nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a
tak e inne podmioty władaj ce nieruchomo ci .
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Zał cznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/571/2014 Rady Gminy Szemud
z dnia 17 czerwca 2014 r..

Numer Ewidencyjny:
(wypełnia urz d)

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pó n. zm.).
Składaj cy: Formularz przeznaczony jest dla wła cicieli nieruchomo ci zamieszkałych, poło onych na terenie gminy
Szemud. Formularz nale y składa za po rednictwem rodków komunikacji elektronicznej.
Termin składania deklaracji: Termin zło enia pierwszej deklaracji dla nieruchomo ci zamieszkałych – nale y
przedło y w terminie 30 dni od dnia wej cia w ycie aktualnej uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła cicieli nieruchomo ci zamieszkałych
poło onej na terenie Gminy Szemud.
W przypadku powstania obowi zku opłaty po upływie powy szego terminu wła ciciele nieruchomo ci zamieszkałych
s zobowi zani do zło enia deklaracji w ci gu 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszka ca/powstania na danej
nieruchomo ci odpadów komunalnych lub zaistnienia zmiany.

Miejsce składania deklaracji: Urz d Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
DEKLARACJ NALE Y WYPELNI CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

A. OBOWI ZEK ZŁO ENIA DEKLARACJI
Cel zło enia deklaracji (zaznaczy wła ciwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji4
od dnia ..…….-............-................r.
przyczyna zmiany:..............................................................................................................................................
…................................................................... …..................................................................................................

B. DANE SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ
1.Rodzaj podmiotu (zaznaczy wła ciwy kwadrat)
wła ciciel nieruchomo ci
u ytkownik wieczysty

najemca, dzier awca
zarz dca nieruchomo ci wspólnej

współwła ciciel
inny

2. Imi i nazwisko
….............................................................................................................................
3. Numer PESEL …...........................................

ADRES ZAMIESZKANIA
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:

8. Miejscowo :

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

11.Nr telefonu8:

12. Adres e- mail:

7.Nr lokalu:

ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełni w przypadku, gdy jest inny ni adres
zamieszkania)
1. Kraj:

2.Województwo:

3. Powiat:

4. Gmina:

5.Ulica:

6.Nr domu:
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8. Miejscowo :

9.Kod pocztowy:

10.Poczta:

C. ADRES NIERUCHOMO CI, NA KTÓREJ POWSTAJ ODPADY
1.Miejscowo :

2.Ulica:

5. Kod pocztowy:

3.Nr domu:

4. Nr lokalu:

6. Nr działki w rejestrze gruntów

7. Działka zabudowana:
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
budynkiem mieszkalnym dwulokalowym (bli niaczym)
budynkiem letniskowym (zamieszkałym całorocznie) budynkiem w siedlisku zagrodowym (gosp. rolne)
innym (lokal mieszkalny, budynek socjalny, itp.)

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
D1.O wiadczam, e odpady na terenie nieruchomo ci wskazanej w cz ci C zbierane b d w sposób:
(zaznaczy wła ciwy kwadrat)
Selektywny9 prosz wypełni cz
Zmieszany9 prosz wypełni cz

D2.1
D2.2

D2. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESI CZNEJ:
D2.1 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY
Grupa wiekowa:

Liczba osób
w danej
grupie

1

2

Miesi czna kwota
Stawka opłaty5 opłaty (kolumna 2 x
kolumna 3)
3

4

Osoby do 18 roku ycia b d ce 1 i 2 dzieckiem
w rodzinie
Osoby do 18 roku ycia (do 24 roku ycia je eli
kontynuuj nauk w trybie dziennym) b d ce 3
i kolejnym dzieckiem w rodzinie
Pozostałe osoby powy ej 18 roku ycia, które
nie zostały uj te w ww. grupach wiekowych
RAZEM (miesi czna opłata ł cznie)
D2.2 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE NIE S ZBIERANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY (ZMIESZANE)
Liczba osób
1

2

Miesi czna kwota
Stawka opłaty5 opłaty (kolumna 2 x
kolumna 3)
3

4

Osoby zamieszkałe niezale nie od grupy
wiekowej
RAZEM (miesi czna opłata ł cznie)

E. O WIADCZAM, E NA TERENIE NIERUCHOMO CI WSKAZANEJ W CZ CI C
ZNAJDUJE SI : (poda liczb gospodarstw domowych9 prowadzonych na terenie nieruchomo ci)
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….................. gospodarstwo / gospodarstwa domowe
E1. Czy z nieruchomo ci wskazanej w cz ci C
maj by odbierane odpady zielone?9

TAK

NIE

F. O WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ
Pouczony/a o odpowiedzialno ci karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto, składaj c zeznanie maj ce słu y
jako dowód w post powaniu s dowym lub w innym post powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawd lub zataja prawd , podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3” – o wiadczam, e podane przeze
mnie dane s zgodne z prawd .
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz, 926, z pó n. zm.) wyra am zgod na przetwarzanie przez Urz d Gminy Szemud danych obj tych
deklaracj w celu realizacji obowi zku obj tego deklaracj .
Zostałem/am pouczony/a o mo liwo ci przekazania danych firmie odbieraj cej odpady komunalne w celu
prawidłowej realizacji umowy zgodnie z art 23 ust. 1 ustawy o Ochronie danych osobowych.
Wyra am zgod na przesyłanie informacji dotycz cej gospodarki odpadami komunalnymi na wskazany
przez Pana/Pani adres e-mailowy:
TAK
NIE

…....................................
(miejscowo

i data)

….......................................
(czytelny podpis osoby upowa nionej9)

I. ADNOTACJE URZ DOWE

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z
pó n. zm.).
2. Weryfikacja deklaracji b dzie przeprowadzona na podstawie danych b d cych w posiadaniu tut. Urz du. W
przypadku stwierdzenia niezgodno ci/rozbie no ci stanu faktycznego z tre ci zło onej deklaracji zostanie
wszcz te post powanie administracyjne w sprawie ustalenia wysoko ci opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
3. Kwot wskazan w deklaracji o wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale y wpłaca
bez wezwania na indywidualny nr rachunku, prowadzony przez Bank Rumia Spółdzielczy Oddział Szemud
przekazany w informacji ł cznego zobowi zania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w tytule
wpisuj c opłata za mieci, lub w kasie Urz du.
4. W przypadku zmiany danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub okre lonej w deklaracji ilo ci odpadów komunalnych powstaj cych na danej nieruchomo ci
wła ciciel nieruchomo ci jest zobowi zany zło y w Urz dzie Gminy Szemud now deklaracje w terminie 14
dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko ci
uiszcza si za miesi c, w którym zaistniała deklarowana zmiana.
5. Aktualna stawka opłat okre lona Uchwał Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
6. W przypadku bł dnego wyliczenia kwoty w deklaracji przez wnioskodawc , Urz d Gminy Szemud wystosuje
sprostowanie bł du rachunkowego.
7. Urz d Gminy Szemud przyjmuje tylko kompletnie wypełniony druk deklaracji.
8. Dobrowolne udost pnienie informacji w postaci podania numeru telefonu i adresu e-mailowego dla
usprawnienia komunikacji.
9. Obja nienia:
- Sposób selektywny – polega na segregacji odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metal, plastik oraz
odpady zielone.
- Sposób zmieszany – polega na braku segregacji o których mowa powy ej.
- Gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj cych razem i wspólnie
utrzymuj cych si (według Głównego Urz du Statystycznego).
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- Osoba upowa niona – rozumie si
przez to wła ciciela nieruchomo ci, współwła cicieli, u ytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ce nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a
tak e inne podmioty władaj ce nieruchomo ci .
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