W części „B” zaznacz
znakiem X opcję „pierwsza deklaracja”

W części „C” zaznacz
znakiem X odpowiednie pole, np. Najemca
będzie to „posiadacz”

W części „D” wpisz dane
składającego deklarację

W części „D2” wpisz dane Twojej
nieruchomości, na której powstają
odpady komunalne

W części „D3” wpisz adres
do korespondencji

Jeśli będziesz prowadził segregację
śmieci, to w tym miejscu zaznacz
znakiem X opcję „TAK”, wówczas
zapłacisz mniejszą opłatę. Jeśli jednak
zamierzasz wyrzucać śmieci zmieszane
zaznacz opcję „NIE”
Należy dokładnie podać rodzaj, profil
prowadzonej działalności
poz. 34 – podać średnią ilość pracowników
w zaokrągleniu do pełnego etatu,
poz. 35 – podać średnią ilość za rok poprzedni,
poz. 36, 37 – podać bieżącą ilość,
poz. 38 – podać ilość wszystkich stanowisk
handlowych,

W tym miejscu wpisz wysokość opłaty.
Należy pomnożyć stawkę opłaty i ilość pojemników

ilość pojemników o określonej pojemności,
w jaką należy wyposażyć nieruchomość należy
obliczyć przy zastosowaniu wskaźników
wytwarzania odpadów zestawionych w poniższej tabeli.

W tym miejscu wpisz stawkę
opłaty. Jeśli zadeklarowałeś
zbiórkę selektywną, stawka
wynosi za pojemnik 10l – 4zł
za pojemnik 110l - 45 zł,
Jeśli zadeklarowałeś
zbiórkę odpadów w sposób
zmieszany, wówczas
stawka wynosi za pojemnik 10l – 6zł
za pojemnik 110l - 66 zł

Rodzaj nieruchomości lub rodzaj działalności
budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji, zajezdnie,
bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, stacje
kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, dworce autobusowe, posterunki straży gminnych, policji i innych
służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, parkingi strzeżone, bazy
obsługi technicznej dróg, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, magazyny, hurtownie, place budowy, placówki
handlowe, gastronomiczne i inne obiekty usługowe
szkoły, żłobki, przedszkola wszelkiego typu
lokale gastronomiczne i stołówki,
domy opieki, hotele, koszary, pensjonaty, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne, szpitale itp.

targowiska

Wskaźnik
10 l/ na każdego
zatrudnionego pracownika

3 l na każde dziecko,
ucznia, studenta oraz 10 l
na każdego pracownika
5 l na jedno miejsce
konsumpcyjne i 10 l na
każdego pracownika
5 l na jedno łóżko oraz 10 l
na każdego pracownika

20 l na każde stanowisko
handlowe

