WZOR - wypetnienia deklaracji o wysokosci optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania
w nim powstajqcych na posesji odpadow zielonych.
Wartosc stawki zwolnienia z wysokosci optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przy kompostowaniu odpadow na swojej
posesji wynosi 4,OOzL na osobe na miesigc.
•^

/dotyczy tylko i wytgcznie posesji zamieszkatych, zabudowanych
budynkami mieszalnymi jednorodzinnymi/

)

WZOR WYPEtNIENIA CZESCI E i F DEKLARACJI 0 WYSOKOSCLOPtATiLZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PRZYKtAD DLA 4 QSQBOWEJ RQDZ1NY
PQS lADAJAC EJ KOM POSTOWN I K
ORAZ
KOMPOSTUJACEJ ODPADYZIELONE

E. NIERUCHOIVIOSC JEST (wtasciwe zaznaczyc)
1X1 zamieszkata

I_I niezamieszkata

I_I w cz^sci zamieszkata

LJ domki

(nieruchomosc, na ktorej nie
zamieszkujq mieszkaricy a powstajq

w cz^sci niezamieszkata

letniskowe,

(nieruchomosc, na ktorej
zamieszkujq mieszkancy i

nieruchomosci
wykorzystywane na
cele rekreacyjno-

odpady komunalne tj. nieruchomosc
wykorzystana do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, sklepy,
obiekty uzytecznosci publicznej,
szkoty, przedszkola)

Wtasciciel takiej
nieruchomosci
wypetnia cz^sc F

Wtasciciel takiej nieruchomosci

wypetnia cz^sc H

jednoczesnie prowadzona jest
dziatalnosc gospodarcza)

Wtasciciel takiej
nieruchomosci wypetnia

cz?sc F, H, I

wypoczynkowe itp.
Wtasciciel takiej
nieruchomosci

wypetnia cz^sc G

F^ DOTYCZY WJLASCICIELI NIERUCHOMQSCL NA KTOREJ ZAMIESZKUJA MIESZKANCY
OSWIADCZENIE 0 ILOSCI OSOB ZAMIESZKALYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI WSKAZANEJ
W CZ^SCI D I USTALENIE MIESI^CZNEJ WYSOKOSCI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
ZBIERANYMI W SPOSOB SELEKTYWNY

4
liczba mieszkancow

x 23 zt. = 92 zt.
stawka optaty wysokosc miesi^cznej optaty (iloczyn liczby mieszkancow i stawki optaty)

(Stawka oplaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Jasienica w sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

ustalenia stawki takiej optaty, ustalenia stawek optaty za pojemniki lub worki o okreslonej pojemnosci oraz okreslenia stawek optaty podwyzszonej.)

OBLICZENIE WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WtASCICIELI
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAWII MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI**,
KOMPOSTUJACYCH ODPADY ZIELONE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cz?sci D niniejszej deklaracji posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuj? w nim odpady zielone (zaznaczyc wtasciwy kwadrat).

TAK

D NIE

Wyliczenie miesi^cznej optaty z uwzgl?dnieniem zwolnienia z tytutu kompostowania odpadow zielonych (tylko
w przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK")

(4 x 23 zt.)
liczba mieszkaricow stawka optaty

( 4 x 4zt.)

76 zt

liczba mieszkaricow stawka zwolnienia

wysokosc miesi?cznej optaty po uwzgl^dnieniu zwolnienia

(Zwolnienie okreslone w Uchwale Rady Gminy Jasienica w sprawie zwolnienia w cz^sci z optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wtascicieli nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujqcych odpady zielone w kompostowniku
przydomowym.)

WZOR WYPELNIENIA CZESCI E i F DEKLARACJI 0 WYSOKOSCI OPtATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PRZYKtAD DLA 4 OSOBQWEJ RODZLNY
NIEPOSIADAJACEJ KOMPOSTOWNIKA
ORAZ

NJEKOMPOSTUJACEJ ODPADOW ZIELONYCH

E. NIERUCHOMOSC JEST (wtasciwe zaznaczyc)
1X1 zamieszkata

Wtasciciel takiej
nieruchomosci

wypetnia cz^sc F

I_I niezamieszkate

I_I w cz^sci zamieszkata i

I_I domki

(nieruchomosc, na ktorej nie
zamieszkujq mieszkaricy a powstajq
odpady komunalne tj. nieruchomosc
wykorzystana do prowadzenia
dziatelnosci gospodarczej, sklepy,
obiekty uzytecznosci publicznej,
szkofy, przedszkola)

w cz?sci niezamieszkata

letniskowe,

Wtasciciel takiej nieruchomosci
wypetnia cz?sc H

(nieruchomosc, na ktorej

nieruchomosci

zamieszkujq mieszkaricy i
jednoczesnie prowadzona jest

wykorzystywane na

dziatelnosc gospodarcza)

Wtasciciel takiej
nieruchomosci wypetnia

cz?sc F, H, I

cele rekreacyjnowypoczynkowe itp.

Wtasciciel takiej
nieruchomosci

wypetnia cz^sc G

F. DOTYCZY WtASCICIELI NIERUCHOMOSCI. NA KTOREJ ZAMIESZKUJA MIESZKANCY
OSWIADCZENIE 0 ILOSCI OSOB ZAMIESZKAtYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI WSKAZANEJ
W CZ^SCI D I USTALENIE MIESI^CZNEJ WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
ZBIERANYMI W SPOSOB SELEKTYWNY

4
liczba mieszkahcow

x 23 zt. = 92 zt.
stawka optaty wysokosc miesi^cznej oplaty (iloczyn liczby mieszkahcow i stawki optaty)

(Stawka optaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Jasienica w sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej optety, ustalenia stawek optety za pojemniki lub worki o okreslonej pojemnosci oraz okreslenia stawek opfaty podwyzszonej.)

OBLICZENIE WYSOKOSCI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WLASCICIELI
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI**,
KOMPOSTUJACYCH ODPADYZIELONE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cz^sci D niniejszej deklaracji posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuj? w nim odpady zielone (zaznaczyc wtasciwy kwadrat).
TAK

NIE

Wyliczenie miesi?cznej optaty z uwzgl^dnieniem zwolnienia z tytutu kompostowania odpadow zielonych (tylko
w przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK")
liczba mieszkaricow stawka oplaty liczba mieszkancow stawka zwolnienia wysokosc miesi^cznej optaty po uwzgl^dnieniu zwolnienia

(Zwolnienie okreslone w Uchwale Rady Gminy Jasienica w sprawie zwolnienia w cz?sci z optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wtascicieli nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujqcych odpady zielone w kompostowniku
przydomowym.)

