INFORMACJE O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, Z WYJĄTKIEM
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
•

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są
w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304

•

Deklaracje można pobrać: - w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304
- na stronie internetowej www.odpady.lubin.pl

•

•

Deklarację można:
- wypełnić i złożyć w Lubinie przy ul. Rzeźnicza 1, pok. 304 lub przesłać pocztą na wskazany
adres,
- wypełnić na stronie www.odpady.lubin.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w Lubinie przy
ul. Rzeźnicza 1, pok. 304 lub przesłać pocztą na wskazany adres,
- wypełnić na stronie www.odpady.lubin.pl, podpisać za pomocą ePUAP i przesłać online.
Miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku, stanowi iloczyn liczby pojemników na odpady zmieszane o określonej pojemności oraz
stawki opłaty uzależnionej od sposobu zbierania odpadów komunalnych:

* Liczbę pojemników na odpady zmieszane o określonej pojemności należy wyliczyć na podstawie tabeli zamieszczonej
na odwrocie.

Miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych w zależności od pojemności pojemnika na
odpady zmieszane, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1. o pojemności 0,12 m3 (120 l) - w wysokości 41,40 zł
2. o pojemności 0,14 m3 (140 l) - w wysokości 48,30 zł
3. o pojemności 0,24 m3 (240 l ) - w wysokości 82,80 zł
4. o pojemności 0,66 m3 (660 l) - w wysokości 227,70 zł
5. o pojemności 1,10 m3 (1100 l) - w wysokości 379,50 zł
6. o pojemności 4,00 m3 (4000 l) - w wysokości 1380,00 zł
7. o pojemności 8,00 m3 (8000 l) - w wysokości 2760,00 zł
Miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych w zależności od pojemności pojemnika na
odpady zmieszane, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1. o pojemności 0,12 m3 (120 l)- w wysokości 48,20 zł
2. o pojemności 0,14 m3 (140 l)- w wysokości 56,30 zł
3. o pojemności 0,24 m3 (240 l)- w wysokości 96,50 zł
4. o pojemności 0,66 m3 (660 l)- w wysokości 265,30 zł
5. o pojemności 1,10 m3 (1100 l)- w wysokości 442,20 zł
6. o pojemności 4,00 m3 (4000 l)- w wysokości 1607,90 zł
7. o pojemności 8,00 m3 (8000 l)- w wysokości 3215,80 zł

SPOSÓB OBLICZENIA MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW NA ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE PRZY NIESELEKTYWNYM SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH*
L.p.

Ilość wytwarzanych
zmieszanych odpadów
komunalnych**

Rodzaj nieruchomości niezamieszkałych
1

2

1.

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

2.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE OBIEKTY HANDLOWE

5 l/m²

3.

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

1,5 l/m²

4.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I RZEMIEŚLNICZA

1,3 l/m²

3,6 l/m²

5.

OBSŁUGA BIUROWA, POMIESZCZENIA SOCJALNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRODUKCYJNĄ

6.

SZKOŁY I SZKOŁY WYŻSZE

2,6 l/ucznia

1,3 l/m²

7.

ŻŁOBKI

4,5 l/miejsce

8.

PRZEDSZKOLA

5,1 l/miejsce

9.

PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY PRODUKCYJNE

3,2 l/pracownika

10.

PLACE TARGOWE

11.

BIURA, URZĘDY I INSTYTUCJE

1,6 l/m²

12.

SZPITALE

13.

OGRÓDKI DZIAŁKOWE

10 l/działkę

14.

CMENTARZE

3846,0 l/ha

15.

GARAŻE

16.

HOTELE I INNE OBIEKTY NOCLEGOWE

3,2 l/pracownika
14,7 l/miejsce

0,5 l/m²
3,2 l/miejsce

* Przy selektywnym sposobie zbierania odpadów komunalnych pojemność pojemnika na odpady zmieszane należy
dostosować do potrzeb. Ilości oraz pojemności pojemników na odpady selektywnie zbierane zostaną dobrane wg
potrzeb właściciela nieruchomości przez firmę odbierającą odpady.
** Zgodnie z §12 ust.2 Uchwały nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Aby wyliczyć minimalną pojemność pojemnika na odpady zmieszane należy wartość wskazaną
w kolumnie 2 pomnożyć przez ilość odpowiednio: m², osób, miejsc, uczniów, pracowników,
działek, hektarów.
PRZYKŁAD:
Sklep o powierzchni 130m² (sposób zbierania odpadów: nieselektywny)
5 [l ] x 130 [m²] = 650 [l]
•
•

Wybór pojemnika na zmieszane odpady komunalne: 660 [l]
Wysokość miesięcznej opłaty = 1 x 265,30 [zł] = 265,30 [zł/m-c]

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 76/93/96/99
Opłaty: 76 746 80 77/78/79
Reklamacje: 76 746 80 94/95/97

