INFORMACJE O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESKZUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – TYP DEKLARACJI – NZ Zobowiązani do złożenia deklaracji są właściciele nieruchomości (za właścicieli nieruchomości uznaje się również współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością)
oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono
odrębną własność lokalu,
•

deklarację można:

- wypełnić i złożyć w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 lub przesłać pocztą na adres: MPWiK Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin,
- wypełnić na stronie www.odpady.lubin.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 lub przesłać pocztą na wskazany adres,
- wypełnić poprzez portal ePUAP i podpisać deklarację profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi
iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne o określonej pojemności oraz stawki opłaty.
Uwaga! Należy pamiętać o uwzględnieniu pojemników na wszystkie frakcje odpadów (zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło i
bioodpady.)
Ilość pojemników na odpady komunalne należy wyliczyć na podstawie tabeli wg rodzaju prowadzonej działalności.

Z części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi
iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne o określonej pojemności oraz stawki opłaty:
Pojemność worka/pojemnika

worek

pojemnik

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

0,12 m3
0,12 m3
0,24 m3
0,36 m3
0,66 m3
1,1 m3
1,5 m3
2,5 m3
3 m3
5 m3
6 m3
8 m3
12 m3

Miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych
w zależności od pojemności worka/pojemnika na odpady
komunalne
[zł]
18,00
6,00
12,50
19,00
34,50
58,00
79,00
132,00
158,50
264,50
317,50
423,00
635,00

SPOSÓB OBLICZENIA MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
DLA NIEZAMIESZKAŁEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj nieruchomości niezamieszkałych
Ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych*
1
2
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA
5 l/m²
WIELKOPOWIERZCHNIOWE OBIEKTY HANDLOWE
3,6 l/m²
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
1,5 l/m²
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I RZEMIEŚLNICZA
1,3 l/m²
OBSŁUGA BIUROWA, POMIESZCZENIA SOCJALNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 1,3 l/m²
PRODUKCYJNĄ
SZKOŁY I SZKOŁY WYŻSZE
2,6 l/ucznia
ŻŁOBKI
4,5 l/miejsce
PRZEDSZKOLA
5,1 l/miejsce
PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY PRODUKCYJNE
3,2 l/pracownika
PLACE TARGOWE
1,6 l/m²
BIURA, URZĘDY I INSTYTUCJE
3,2 l/pracownika
SZPITALE
14,7 l/miejsce
OGRÓDKI DZIAŁKOWE
10 l/działkę
CMENTARZE
3846,0 l/ha
GARAŻE
0,5 l/m²
HOTELE I INNE OBIEKTY NOCLEGOWE
3,2 l/miejsce
DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH 30,0 litrów na domek letniskowy lub
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
inną nieruchomość

*zgodnie z §15 ust.1 Uchwały nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Aby wyliczyć minimalną pojemność pojemników na odpady należy pomnożyć wartość wskazaną w kolumnie 2 przez ilość m², osób, miejsc, uczniów,
pracowników, działek, hektarów.

PRZYKŁAD OBLICZEŃ:
Część niezamieszkała: zakład usługowy 530 m²
1,3 [l] x 530 [m²] = 689 [l]
•
Minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne wynosi 689 [l]
•
Przykład wyboru pojemników:
✓ 120 [l] do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
✓ 240 [l] do zbierania odpadów z papieru,
✓ 240 [l] do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
✓ 360 [l] do zbierania odpadów ze szkła,
✓ 120 [l] do zbierania bioodpadów;
•
Opłata :
2 pojemniki 120 [l] – 6,00 zł za pojemnik
2 pojemniki 240 [l] – 12,50 zł za pojemnik
1 pojemnik 360 [l] – 19,00 zł za pojemnik
2 szt. (120 [l]) x 6,00 zł + 2 szt. (240 [l]) x 12,50 zł + 1 szt. (360 [l]) x 19,00 zł = 56,00 zł
Wysokość miesięcznej opłaty = 56,00 [zł]

Szczegółowe informacje:
00

Lubin ul. Rzeźnicza 1, pok. 304, w godzinach 7 -15
Fax : 76 746 80 05
odpady@odpady.lubin.pl
www.odpady.lubin.pl
Deklaracje: 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty: 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje: 76 746 80 94/97
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