Łęczna, dnia ………………………….
Nazwa firmy ……………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Adres korespondencyjny:

Adres …………………………………………..

………………………………………………………

…………………………………………………….

.……………………………………………………..

Tel. ……………………………………………...

………………………………………………………

NIP ……………………………………………..

Wniosek
O zawarcie umowy na odbiór odpadów:
- komunalnych zmieszanych
- frakcja sucha (papier, plastik, szkło)
- z budowy i remontów
z posesji: …………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że jestem:

Pojemnik:

- Właścicielem posesji

- SM110/120

- Współwłaścicielem – udział…………

- SM240

- Użytkownikiem

- V1100

Własny pojemnik:

- KP7

Częstotliwość odbioru:

Okres rozliczeniowy:

- jeden raz w tygodniu ……………………...

- jednomiesięczny

- dwa razy w tygodniu ………….……………

- kwartalny

- co dwa tygodnie ………………………………
- codziennie
- jeden raz w miesiącu *

eFaktura:
- adres mailowy: ………………………………..

- dwa razy w miesiącu *
- na zgłoszenie telefoniczne *
- inaczej ……………………………………………
*Nie dotyczy miasta Łęczna
Załączniki:
- zaświadczenie o nr identyfikacyjnym REGON
- zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
- potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako płatnika VAT
- decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o. o.
w celach związanych z zawarciem umowy na odbiór odpadów.

………………………………………………….
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI

Dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości ……………………………………………
przy ulicy ………………………………………………… .

Oświadczam, że:
Posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z:
a) Własności,
b) Współwłasności (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – imię i
nazwisko) ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
c) Użytkowania,
d) Użyczenia,
e) Najmu,
Dokumentem potwierdzający powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamieszczonych powyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o. o. w celach związanych z zawarciem umowy na odbiór odpadów.

…………………………..
miejscowość, data

………………………………
podpis i pieczątka wnioskodawcy

