Wzór III dla zbiórki selektywnej + nieselektywnej
Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne.

Taka sytuacja występuje wtedy, kiedy chcemy zbierać odpady w sposób
selektywny, ale wiemy, że pewna część odpadów będzie wrzucana do innego
pojemnika w sposób nieselektywny. Na przykład sklep. Jako właściciel
prowadzimy selektywną zbiórkę, lecz klienci naszego sklepu wrzucają śmieci
(różnego typu) do jednego pojemnika. Możemy wtedy dla klientów ustawić
osobny pojemnik do zbiórki nieselektywnej, a dla reszty odpadów zastosować
selektywną zbiórkę.
W deklaracji na stronie pierwszej wypełniamy pola z danymi osobowymi i danymi o prowadzonej
działalności.
Na stronie drugiej decydujemy o sposobie zbierania odpadów. W naszym przypadku punkt D.1.
Odpady będą zbierane w sposób selektywny oraz odpady komunalne nie będą zbierane w sposób
selektywny
W punkcie E.1. Częstotliwość opróżniania- wpisujemy – 2 razy w miesiącu (zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost)
Poniżej w polach deklarowanej ilości pojemników i ich wielkości, wpisujemy odpowiednią liczbę,
osobno dla odpadów zmieszanych i osobno dla odpadów surowcowych ( suchych)
W tym punkcie należy zastanowić się jaka pojemność pojemników i na jakie rodzaje odpadów będzie
dla nas najbardziej odpowiednia.
Możemy wybrać np. -Dla selektywnej zbiórki : jeden pojemnik 240l na odpady zmieszane i jeden
pojemnik 240l na odpady suche, oraz dodatkowo dla nieselektywnej zbiórki pojemnik 60l
Następnie wpisujemy w punkcie E.2. stawki opłat za poszczególne pojemniki z uchwały Rady
Miejskiej Zawichost w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W naszym przypadku selektywnej zbiórki interesuje nas § 2 punkt 2 i punkt 3 powyższej uchwały,
gdzie podane są w niej odpowiednie stawki do poszczególnych wielkości pojemników.
Dodatkowo dla pojemnika do nieselektywnej zbiórki stawkę opłaty bierzemy z §2 punkt 1
W punkcie E.3. wpisujemy raz jeszcze stawki opłat z punktu E.2. i ilość pojemników z punktu E.1.
Osobno dla zmieszanych odpadów a osobno dla odpadów suchych.
W polu Razem wpisujemy wynik z sumowania opłat powyższych czyli 12,00zł + 28,00 zł + 28,00 zł =
68,00 zł
Deklarację podpisujemy i składamy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

