
ZAŁĄCZNIK NR 3 – NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA             Lp. załącznika …….…    

UWAGA: Dla każdej nieruchomości gruntowej należy sporządzić odrębny załącznik nr 3. 

 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 

……………………………………………………… 

Czytelny podpis składającego deklarację 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE 

WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Ulica  Nr 

domu 

Nr 

lokalu 

Nr ewidencyjny 

działki (podać w 

przypadku braku nr 

domu) 

Lokalizacja miejsca odbioru 

odpadów komunalnych 

Rodzaj wykonywanej 

działalności  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 6. 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Frakcja odpadów komunalnych 
Pojemność  

[litry] 

Liczba  

[szt.](2) 

Częstotliwość 

odbioru w ciągu 

miesiąca(3) 

Stawka opłaty  

[zł](4) 
Wysokość opłaty [zł] 

a b c d e f = (c x d x e) 

Niesegregowane (zmieszane) 

110     

120     

240     

1100     

5000     

7000     

10000     

Bioodpady 
120     

240     

Metale i tworzywa sztuczne 

Worek 60     

Worek 120     

1500     

2500     

5000     

7000     

10000     

Papier 

Worek 60     

Worek 120     

1500     

2500     

5000     

7000     

10000     

Szkło 

Worek 60     

Worek 120     

1500     

2500     

Łącznie (suma wszystkich poz. kolumny f) 
7.                 

zł/miesiąc 

OBJAŚNIENIA: 
(2) Należy podać liczbę pojemników lub worków przeznaczoną do każdorazowego odbioru, w rozbiciu na poszczególne pojemności i 

dla     każdej frakcji odpadów komunalnych oddzielnie. 
(3) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 

szczegółowego      sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych     odpadów. 

• W przypadku odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) lub bioodpadów 1 raz w tygodniu w kolumnie d należy wpisać wartość 

równą 4,33 (uwzględniając 5 wywóz w wybranych miesiącach). 

• W przypadku odbioru bioodpadów 1 raz na 2 tygodnie w kolumnie d należy wpisać wartość równą 2,17. 

• Dla frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”, „Papier” i „Szkło” w kolumnie d należy uwzględnić taką samą częstotliwość odbierania. 
(4) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie 

ustalenia      wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



 


