OŚWIADCZENIE
NA POTRZBY ZŁOŻENIA DEKLARACJI I USTALENIA OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W
LOKALU UŻYTKOWYM
adres lokalu: ul. ……………………………………...….nr…….…m………….we Wrocławiu
imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
ulica:……………………………………………………………………………………………..
kod pocztowy:…………………miejscowość:………………………………………………….
tel. stacjonarny:…………………………….tel. komórkowy:………………………………….
adres e-mail:……………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zobowiązuję się zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Oświadczam, że w lokalu użytkowym którego jestem właścicielem powstają odpady komunalne o
następujących pojemnościach z podziałem na frakcje*:
odpady
niesegregowa
ne
(zmieszane)
brak wytwarzanych
odpadów
worek 80 litrów
worek 120 litrów
Pojemnik 0,06 m3
Pojemnik 0,08 m3
Pojemnik 0,12 m3
Pojemnik 0,24 m3
Pojemnik 0,36 m3
Pojemnik 0,66 m3
Pojemnik 1,10 m3
Pojemnik 10,00 m3
Pojemnik 16,00 m3
*Proszę wpisać liczbę pojemników/worków.

papier

metale,
tworzywa
sztuczne,
opakowania
wielomateriał
owe

szkło

bioodpady

Przy czym zgodnie z Uchwałą nr XXV/665/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020r.
ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek do zbierania odpadów komunalnych o określonej
pojemności jak poniżej:
1) worek 80 litrów – 12,12 zł;
2) worek 120 litrów – 18,19 zł;
3) pojemnik 0,06 m³ – 3,17 zł;
4) pojemnik 0,08 m³ – 4,23 zł;
5) pojemnik 0,12 m³ – 6,34 zł;
6) pojemnik 0,24 m³ – 12,69 zł;
7) pojemnik 0,36 m³ – 19,04 zł;
8) pojemnik 0,66 m³ – 34,92 zł;
9) pojemnik 1,10 m³ – 58,20 zł;
10) pojemnik 7,00 m³ – 370,41 zł;
11) pojemnik 10,00 m³ – 529,16 zł;
12) pojemnik 16,00 m³ – 846,66 zł

Ustalając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przemnożyć wybraną stawkę dot.
pojemności powstałych odpadów przez odpowiednio:
•

odpady zmieszane: 4,33

•

odpady z papieru: 2,17

•

odpady ze szkła: 1

•

odpady z metalu, w tym tworzyw sztucznych: 2,17

•

bioodpady: 4,33,

które stanowią częstotliwość odbioru odpadów / miesiąc.

Ponadto zobowiązuję się do :
•

pisemnego informowania wspólnoty mieszkaniowej, w której lokal jest położony o
każdorazowej zmianie danych zawartych w niniejszym oświadczeniu, w terminie 7 dni od
zaistnienia zmiany,

•

zapłaty na podany przez zarządcę nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej rachunek
bankowy należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytworzonymi w
lokalu w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

…...............................................
miejscowość i data

….................................................
podpis właściciela lokalu

