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Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stangwi podstawq do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o posrQpowanru egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 220t7r., poz' L201 ze zm.)'
ObjaSnienia:
1) Wla jciciel nieruchomoSci jest obowiqzany zlo2yt do Wojta Gminy Trzciana deklaracjg o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunainymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoici pierwszego mieszkarica
2) W przypadku zmiany danych bqdqcych podstawq ustalenia wysoko5ci nale2nej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wiajciciel nieruchomo5ci jest obowiqzany zlo2yi do Wojta Gminy nowq deklaracjq w terminie 14 dni od dnia nast4pienia zmiany.
vploLq zo
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