D-3

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZAŁĄCZNIK D3
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ
DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

D-3.1. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w dziale E niniejszej deklaracji, wyposażona jest w pojemniki do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności odpowiadające co najmniej: 110 litrom na każde 500 m2 ww. nieruchomości, jednak nie
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na nieruchomość, a odpady komunalne wytwarzane są przez część roku.
D-3.2. OBLICZANIE WYSOKOŚCI ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ
DOTYCZY DEKLARACJA

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części E niniejszej deklaracji odpady będą zbierane i
odbierane w sposób selektywny. (proszę wskazać właściwy
kwadrat w poz. 1 lub 2)

1.

TAK

2.

co uprawnia mnie do zastosowania
niższej rocznej zryczałtowanej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

NIE

co zobowiązuje mnie do zastosowania wyższej
rocznej zryczałtowanej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady są zbierane i
odbierane w sposób:

Ilość domków letniskowych, lub
innych nieruchomości*

Stawka roczna ryczałtowa**

Roczny wymiar opłaty***
(Ilość z kol. 2 X stawka kol. 3)

1

2

3

4

SELEKTYWNY

………………. szt.

……………….zł/rok

……………….zł/rok

ZMIESZANY

………………. szt.

……………….zł/rok

……………….zł/rok

RAZEM:

……………….zł/rok

D-3.3. OBJAŚNIENIA

Nieruchomość wskazaną w części E niniejszej deklaracji, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych odpadów)
komunalnych, o pojemności co najmniej 110 litrów na każde 500 m2 nieruchomości, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110
litrów na nieruchomość. Rodzaje pojemników zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia: 110 l, 120 l, 240 l,
1100 l, rodzaje worków: 80 l, 120 l.
*Ilość domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez
część roku,
**Ryczałtowa roczna stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Linia w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
*** Objaśnienia dot. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku:
• Opłata stanowi iloczyn liczby domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, oraz
stawki opłaty właściwej dla tego typu nieruchomości.
• Urządzenia do zbierania odpadów i minimalna częstotliwość zbiórki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Linia:
RODZAJ ODPADU

Sposób zbierania odpadów

Minimalna częstotliwość zbiórki

zmieszane odpady komunalne

pojemniki

2 x w miesiącu w okresie od maja do października i
1 x miesiąc przez pozostałą część roku

opakowania wielomateriałowe,
tworzywa i metale

pojemniki lub worki

szkło

pojemniki lub worki

1 x 3 miesiące w okresie od maja do października i
1 x przez pozostałą część roku.

papier

pojemniki lub worki

2x w okresie od kwietnia do listopada

biodegradowalne (resztki żywności)

pojemniki lub worki

2x w miesiącu od czerwca do września i
1x w miesiącu od października do maja

1 x w miesiącu w okresie od maja do października
2 x przez pozostałą część roku.

D-3.4. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………..
(data)

…………………………………………..
(czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska;
pieczątka osoby upoważnionej)

i

