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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/2020 
Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 listopada 2020 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASYZNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM, PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI 

 
Załącznik DO/J do deklaracji DO 

1.     Numer załącznika 

......................... 
 

Formularz DO/J jest składany jedynie jako załącznik do deklaracji DO. 

I.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

2. Gmina 

 
3. Ulica 

4. Nr domu 
 

5. Nr lokalu 6. Kod pocztowy 7. Poczta 

 
8. Obręb / numer ewidencyjny działki ............................................................................................................................................ 

J. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA OPŁATY  

9. Oświadczenie o rodzaju nieruchomości wskazanej w części I 

 
10. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

□ 1. nieruchomość wyłącznie zamieszkała o zabudowie jednorodzinnej lub wielolokalowej – należy wypełnić części  J-1, J-3 

□ 2. nieruchomość o zabudowie jednorodzinnej lub wielolokalowej w części wykorzystywana na cele mieszkalne, a w części na cele 

niemieszkalne - należy wypełnić części  J-1, J-2, J-3 

11. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW                           
(dotyczy zabudowy jednorodzinnej) 

□ 1. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  

 

J-1. Dotyczy nieruchomości lub jej części na których zamieszkują  mieszkańcy. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla osoby zamieszkałej. 

 
12.                                          ……..…….  zł za 1 osobę 

Stawka przysługującego zwolnienia na osobę z tytułu posiadania 

przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów  
13.                                          ….....…..…. zł za miesiąc 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (podać ilość osób)  14. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od osób zamieszkałych 

(W przypadku zaznaczenia w poz. 11.1 od stawki z poz. 12 należy odjąć stawkę 

zwolnienia z poz.13 i pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz.14). 

(W przypadku nie zaznaczenia poz.11.1 stawkę z poz. 12 należy pomnożyć przez 

liczbę osób  z poz.14) 

15.                                         ………......... zł za miesiąc 
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J-2. 
Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokali niezamieszkałych, w których powstają odpady 
komunalne 

 

16.                                                              ….....…..…. zł  

Suma powierzchni lokalu/i w m2 niezamieszkałych, w których powstają 

odpady komunalne 
 

17.                                                              ….....…..…. m2 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(należy pomnożyć stawkę z poz. 16 przez poz. 17) 
18.                                            ….....…..…. zł za miesiąc 

J-3. 
Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości wymienionej w części I 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

(suma opłat z poz. 15 i poz.18) 

 

 

19. 
 
...........................................   zł za miesiąc 

  

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

 

20. Podpis  

 

 
 

………………..…................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

………………..…................................................................... 
(miejscowość i data) 

………………..…................................................................... 
(czytelny podpis)   

L. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. Data (dzień -miesiąc-rok) 22. Podpis przyjmującego formularz 

 


