Załacznik Nr 1

do Zarządzcnia Nr BR.0050.49.2020

Bumistrza Miasta Kluczborka
z dnia

gloszenie

zapotrzcbowania

na wykonanie

dodatkowej

usługi

********************************'"*************

chataszdoženica zgtoszenia

Urząd

Micjski

w Kluczborku

ul. Katowicka
46-200

1.

Dane podmiotu

A)

Nazwa.

Nunier

kreslenie

telefonu

(włašciciela

do kontaklu......*.

*************

*******'****************************

iiejsea realizacji uslugi:

A) Miejscowość ...

B) ulica 1numçr poses]l...

nieruchomości):

nanuaw

B)4 Adre
co**********************************************
C)

Kluczbork

zglaszającego zapotrzebowanie

lmg i nazwisko/

1

+***************************

*******

19 marca

2020Or.

3.

Rodzaj zgłaszanej

dodatkowej

uslugi?:

A) Jednora7owepodstawienie dodatkowego pojemnika, odbiór i zagospodarowanie
211CS/anych

odpadow

komunalnych:

Rodzaji pojemnośé
poJemnika
_

lośé

Cena jednustkowa

Kwota

3

601-(0,06m)

2 x3_

10,36 z_

1201-(0,121m°)_

11,84zt

2401-(0,24m)

23,682h

4737z

36U(0,56m)
6601-(0,66m°
ITO01

))

94,73

-(1,Im")
(

do zaptaty

207,22zl

-)

381,432l

nr

(KP-5)

686,0-

n'

(KP-7)

914,7221

5) Jednorazowy,
dodalkowyodbiór i zagospodarowanie
mieszanyehodpadówkomunalnych
Z pojemników

stanowiących

Rodzaj i pojemnoké

wyposažcnie

Ilose

POJCmnika

nieruchomośei:

ena

jednostkowa

Kwola

do zAplaty
2 x

601-(0,06m)
1201-(0,12m*)

,4

2401- (0,241m*)

17,77 zl _

8,88 z

3601-(0,36m*)_
bo-(0,0om
I1001-(1,Im

20.75 z
84,37

2

185,01 2

|

C) Podstawienic worka Im* (hig-bag), kontenera KP-3, KP-5, KP-7, odbiór i zagospodarowanie

odpadow budowlanych 1 rozbiorkowych pochodzącychz samodziclnic wykonywanych prac
remontowych:

Rodzaj i pojemnosc

poJcmnika

llosć

Cena jednostkowa

2

Worck na gruz Im
(big-ba)
Tn (KP -3)
5m (KP-3)

71m (KP-7)

Kwota do zapiaty
2 x3

166,8

z

333,727
550,20 zl
667,44 zl1

D) Podstawienie
workal
odpadów
Rodzaj

(big-bag),
kontenera
KP-3,KP-5,KP-7,odbióri 7agospadarowanie

zielonych:

1 pojemn05C

Cena jeduostkowa

Tlośé

Kwota do zaplaty

pojemnika_

2

3

Worck poj. Im'
(big-bag_
m
(KP-3)

2x3

110,34z
275,86 zł

Sm (KP=5)
7m
(KP-7_

413.80z
551,74 zł

E) Mycieidezynfekeja
pojemników
dogromadnenia
wszystkich
rodzajów
odpadów
stanowiących
wyposazenie

nieruchomosci

Rodzaj i pojemnosSe

na terenie

Gminy

Kwota do 7apłaty

Cena jednostkowa

llosé

pojermnika _

Kluczbork:

2 x3

601-(0,061m*)

1,62 z

1201-(0,12m)_

1,62

2401-(0,2411

L,62 z1

3601-(0,36m°)

2,16 2

6601 (0,6fm°)
1001

432

- (L, Im")_

4Layezna

zł

l

5,40 z

kwota do zapłaty za wykonanic dodatkowych ushug':
*

*************************
SIAPRAKwot 200p0SzCzegolne Hstigi

5. Wplatywyliczonejkwuty naležydokonaćw lerminicnie późniejniż 3 dni roboczeprzed
datą wykonania
6.

Dal

podstawienia

usłlugi.
pojeninika'..ecesnnaenuv

7. Dala odbioru pojemnika...*********************** ****'*********'****************"******

******************:****************************************"

(podpis

wusciciela

nieruchomości)

Objaśnienia:
I-

przcz

wlašcieiela

nieruchomošci,

zgodnie

z dcfinicją

ustawy

7 dnia

13 września

1996r.

o 1urzymaniu czystoSCI1 porządkuw gminach (Dz. l. 7 2018 r. poz. 1454 z póž. zm.) rozuinie się

takżewspólwlaścicieli,
użytkowników
wieczysiych
orazjodnostkiorganizacyjne
i osobyposiadajųce
nieruchomosci

W zarz2dzie

luh u/ytkowaniu,

a takže innc podmioty

władające

nienuchomością;

2- rakreslić wlaściwąushuge,
którejdotyezyzapotrzebowanie
(A.B.C.DlubE) i wypelnićwybraną
tabele:

3-wpisać ,kwote do zapłaty"z tabelidotyezącejwybranejusługi,a w przypadkuwyborukilku ushug,
nalezy zsumować posSzczególnekwoly i wpisać łączną kwotę do zapłaty;

4- Wpisacdatęoczekiwanegoterminu wykonaniaustugi,w przypadkuzapotrzebowaniana usluge
okresloną

w punkeie

SB wpisać

tylko

datg odbioru.

