INFORMACJE O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – TYP DEKLARACJI – Z
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,
- przesłać poprzez portal ePUAP wypełnioną deklarację i podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
•
•

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 34,00 zł za każdego mieszkańca.

PRZYKŁAD OBLICZEŃ:
Nieruchomość, na której zamieszkują 4 osoby:
Opłata = 4 x 34,00 [zł] = 136,00 zł/m-c
właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (większym niż 3m 3) mogą otrzymać zwolnienie
z opłaty w wysokości 1,00 zł na każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
PRZYKŁAD OBLICZEŃ:
Nieruchomość, na której zamieszkują 4 osoby, a bioodpady kompostowane są w kompostowniku przydomowym:
Opłata = 4 x 34,00 [zł] – 4,00 [zł] = 132,00 zł/m-c
UWAGA
Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza
należy złożyć deklarację dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji - M).

Szczegółowe informacje:
Lubin ul. Rzeźnicza 1, pok. 304, w godzinach 700-1500
Fax : 76 746 80 05
odpady@odpady.lubin.pl
www.odpady.lubin.pl
Deklaracje: 76 746 80 76/96
Opłaty: 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje: 76 746 80 94/97, 76 746 88 96

