Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Jätehuoltoviranomainen

LOMAKE A
JÄTEMAKSUMUISTUTUS

JÄTEMAKSUMUISTUTUS
Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua.
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätemaksumuistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle
(Jätelaki 82 §). Myöhässä saapuneet muistutukset jätetään huomioimatta.
HUOM! Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna
eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta (Jätelaki 83 §).
Mikäli rakennus on tilapäisesti pois asunto- tai lomakäytöstä koko kalenterivuoden, voidaan jätemaksu hakemuksesta kohtuullistaa
määräajaksi tai jättää perimättä enintään kolmen vuoden määräajaksi, mikäli rakennus on täysin käyttökelvoton. Hakemuksen
liitteeksi tulee toimittaa valokuvia kiinteistön käyttöolosuhteiden todentamista varten. Tarvittaessa kiinteistöllä voidaan tehdä
arviokäynti.
1.

Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot

Nimi

Puh.

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

2.

Yhteyshenkilön tiedot (jos hakijana muu, kuin kiinteistön haltija)

Nimi

Puh.

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

3.

Kiinteistön tiedot

Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka

Kiinteistötunnus

☐ Vakituinen asuinrakennus
Vakituisten asukkaiden määrä: _____________
☐ Vapaa-ajan kiinteistö

Kiinteistön käyttö
☐ Käytetään _____________ pv/vuosi
☐ Ei käytetä
☐ Käyttökelvoton

Rakennustyyppi ☐ OK-talo
☐ Rivitalo ☐ Pienkerrostalo Asuinhuoneistojen lukumäärä _______

HUOM! Selvitys kohtaan 5.

☐ Muu, mikä _____________________________________________

4.

Muistutus jätemaksusta (14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä)

Koskee Metsäsairila Oy:n laskua
nro*____________________________________________
Pyydän, että kiinteistöä koskeva jätemaksu (Selvitys kohtaan 5.)
☐ kohtuullistetaan

☐ jätetään perimättä
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Selvitys kiinteistön käyttöolosuhteista (kohtuullistaminen, perimättä jättäminen)

Selvitystä täydennetään
☐ valokuvin
☐ muulla selvityksellä, millä ___________________________________________________________________________________

6. Sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittely
Kiinteistön sekalainen yhdyskuntajäte koostuu pääasiassa

7.

Päätöksen toimittaminen ja allekirjoitukset *

☐ Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä ja hallintaoikeudessa tapahtuvista
muutoksista kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

☐ Hakijalle ☐ postitse ☐ sähköisesti

☐ Yhteyshenkilölle ☐ postitse ☐ sähköisesti

☐ Päätös toimitetaan vain sähköisesti

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Jätemaksumuistutuksen palautus
Mikkelin kaupunki
Jätehuoltoviranomainen
PL 33, 50101 Mikkeli
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