WNIOSEK O WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI
W POJEMNIKI / KONTENERY DO GROMADZENIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Dotyczy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązującej od dnia:

w

__ __ - __ __ - __ __ __ __

r.

(należy podać dzień–miesiąc–rok)

Składający (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)



właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne



właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

(właściciela nieruchomości)

Dane identyfikacyjne
Nazwisko* / Nazwa pełna**

Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona**

PESEL* / NIP**

Adres zamieszkania* / Adres siedziby**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon***

Adres e-mail***

Nr lokalu

Adres do korespondencji i kontaktu Wypełnić, jeżeli dane do korespondencji i kontaktu są inne niż adres zamieszkania/siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon***

Adres e-mail***

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Nr lokalu

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości

dla każdej z nich należy wypełnić odrębny wniosek.

Adres nieruchomości
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr Księgi Wieczystej****

Obręb

Arkusz

Nr działki

Nr lokalu

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów (MGO) Wypełnić, jeśli lokalizacja pojemników jest inna niż adres nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne
Ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację MGO
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WSKAZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
Wielkość
pojemnika
[m3]

Zapotrzebowanie na pojemniki
na odpady komunalne zmieszane 3
[szt.]

a

b

Częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych
w miesiącu 4

Liczba
pojemników 5

(należy wskazać odpowiedni współczynnik)

c

d (b x c)

0,12 m3
0,24 m3
0,36 m3
1,1 m3

pojemnik / kontener

2,5 m3
5 m3
podziemny 1,3 m3
podziemny 3,0 m3
podziemny 5,0 m3

3 należy wskazać liczbę pojemników na odpady komunalne zmieszane danej wielkości mieszczących się w miejscu gromadzenia odpadów (MGO);
4 częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu regulują zapisy Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu została wyliczona poprzez podzielenie ilości wywozów w ciągu roku przez 12 miesięcy
(np. przy założeniu wywozu 1 raz w tygodniu - 52 wywozy podzielono przez 12 miesięcy otrzymując wskaźnik 4,33) i określa się ją w następujący sposób:
L.p.

Częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych

Współczynnik

1

1 odbiór co 14 dni

2,17

2

1 odbiór w tygodniu

4,33

3

2 odbiory w tygodniu

8,67

4

3 odbiory w tygodniu

13,00

5

4 odbiory w tygodniu

17,33

6

5 odbiorów w tygodniu

21,67

7

6 odbiorów w tygodniu

26,00

5 liczba pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi w ciągu miesiąca na nieruchomości.

Liczbę pojemników należy obliczyć jako iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne zmieszane danej wielkości mieszczących się w miejscu gromadzenia odpadów
wskazanej w kolumnie b oraz współczynnika częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu wskazanej w kolumnie c.
Liczba pojemników wskazana w kolumnie d wniosku odpowiada liczbie pojemników wskazanej w części C.2.2 w kolumnie d deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WSKAZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH
SELEKTYWNIE W przypadku jeśli zadeklarowano selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych można wskazać system, w jakim odpady będą zbierane
(pojemnikowy lub workowy) oraz wielkość pojemnika.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
Miejscowość

Data (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis składającego wniosek

__ __ - __ __ - __ __
__ __
*
**
***
****

Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Dane podane w tych rubrykach ułatwią kontakt z wnioskującym. Podanie danych jest dobrowolne.
Pole nieobowiązkowe.
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