BEJELENTÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATOKRÓL
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. § (1): "Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a
közszolgáltatást igénybe veszi. (2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint. (3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése úgy elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy ingatlanhasználó a
személyes adatai közül a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja."

TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANHASZNÁLÓ ADATAI:
Adatmódosítás esetén adja meg a számla első oldalán található felhasználó azonosító számot:
családi és utónév:
születési név:
születési hely és idő:
anyja születési családi és utóneve:
lakóhely címe:
tartózkodási hely címe:
értesítési helyének címe (a számlát erre a címre postázzuk):
telefon (csak akkor adja, meg, ha hozzájárul az adatkezeléshez):
e-mail (csak akkor adja, meg, ha hozzájárul az adatkezeléshez):
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1a) b): "a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. (1b) Az (1a ) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot
az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a
közszolgáltató részére bizonyítja."

A településen választható edényméreteket megtalálja a www.zoldbicske.hu oldalon, a települések menüpont alatt, az adott település oldalán,
a "településnév díjak" című dokumentumban. 60 literes vagy kisebb edény esetén kérjük, csatolja az önkormányzati igazolást!
szolgáltatási cím (kötelező megadni):
1. választott edény méret és darabszám (kötelező megadni):
2. választott edény (ha szükség van rá) méret és darabszám:
időpont (szolgáltatás kezdete, szolgáltatás vége, változás időpontja):
csekk:
fizetési mód (automatikusan csekk, ha nem ad meg mást):

átutalás:

csoportos beszedési megbízás:

kelt:
aláírás
A bejelentést elküldheti postán a Zöld Bicske Nonprofit Kft. - 2060 Bicske, Csákvári út 45. címre, vagy e-mailben az info@zoldbicske.hu címre.

