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Prosimy o zgłoszenie się do właściciela nieruchomości, 
zarządcy  lub administratora w celu odebrania numeru 
identykacyjnego płatnika (został on przekazany w 
marcu wraz z informacją o nowych zasadach 
dokonywania opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych)
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Państwa numer identykacyjny w konkursie to numer 
identykacyjny płatnika (przypisany do nieruchomości) 
łamany na numer budynku i numer mieszkania.2

Na naklejce należy wpisać swój numer identykacyjny 
w konkursie, a następnie wyciąć ją z arkusza i nakleić 
na worku z odpadami „suchymi”*5

Worek z odpadami „suchymi” należy umieścić 
we właściwym pojemniku.6

*) swój numer identykacyjny w konkursie można zapisać na dowolnym papierowym 
materiale samoprzylepnym i nakleić go na worek z odpadami suchymi. Naklejki można 
również pobrać w Referacie ds. Zagospodarowania Odpadów w Urzędzie Miejskim.
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Zawiadomienie
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Właściciele nieruchomości, zarządcy lub 
administratorzy dysponują naklejkami do wpisania 
numeru identykacyjnego w konkursie, które należy 
pobrać wraz z formularzem zgłoszeniowym*
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W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy (pobrany od właściciela 
nieruchomości, zarządcy lub administratora oraz 
zwrocić go do miejsa z którego został pobrany)**
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Formularz
zgłoszeniowy
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To jest numer identykacyjny
płatnika przypisany do nieruchomości

**) formularze zgłoszeniowe można również pobrać i oddać w Referacie ds. 
Zagospodarowania Odpadów w Urzędzie Miejskim (pokój nr 02-03; tel.: 61 426 04 85 / 86).
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Przypominamy

Opakowania szklane prosimy umieszczać
w „dzwonach” zlokalizowanych w pobliżu
Państwa miejsca zamieszkania.(pokój nr 02-03; tel.: 61 426 04 85 / 86).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
z Referatem ds. Zagospodarowania Odpadów:

telefon: 61 426 04 85 / 86; e-mail: marzena.rewers@gniezno.euWypełniony formularz zgłoszeniowy można również przesłać do Urzędu Miejskiego, 
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.
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