
Załącznik Nr 3 do deklaracji  

o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Arkusz obliczenia ilości pojemników i wysokości opłaty na podstawie ilości jednostek charakteryzujących 
 1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

 

L.p. 

Rodzaj nieruchomości 

(źródło wytwarzania 

odpadów komunalnych) 

Jednostka 

charakteryzująca 

źródło 

wytwarzanych 

odpadów 

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 

w ciągu miesiąca [litry/m-c] 

Ilość jednostek 

charakteryzujących 

źródło 

wytwarzanych 

odpadów 

 

 

Razem  

ilość wytwarzanych odpadów 

komunalnych  

poz. 4 x poz. 5 

1 2 3 4 5 6 

1. 
szkoły, przedszkola, 

żłobki 

na  ucznia i 

pracującego 
3 

  

2. 
 hotele i inne placówki 

całodziennego pobytu 
na pracującego 25 

  

3. lokale handlowe  na pracującego 25   

4. 

lokale gastronomiczne 
na 1 miejsce 

konsumpcyjne 
25 

  

5. ogródki działkowe  

od 1 marca do  

30 listopada 

na każdą działkę 20 

  

6. 
instytucje kultury na pracującego 25 

  

7. domki letniskowe, 

kempingi 
na 1 m2 4 

  

8. 
pomieszczenia biurowe na pracującego 25 

  

 9.  punkty handlowe i 

usługowe poza lokalem  
na pracującego 25 

  

 10.  rzemiosło i zakłady 

wytwórcze,  
na pracującego 25 

  

 11. 
inne na pracującego 25 

  

 Razem 12  

 

 

 

 



2. Ustalenie ilości pojemników na odpady i wysokości opłaty 

 

Ilość odpadów określona w 

poz. 12 

rodzaj pojemnika sztuk pojemników 

13 / 14 

odpowiednia wysokość 

opłaty za 1 pojemnik  

razem opłata 

15 x 16 

13 14 15 16 17 

 

 

…………………. 

120 litrów*    

240 litrów*    

1100 litrów*    

7000 litrów*    

RAZEM 18  

* określając rodzaj pojemnika należy  stosować zasadę najmniejszej liczby pojemników, a pojemność każdego  

kolejnego pojemnika zaokrąglić do pełnej pojemności  120 litrów. 

 

 

 

Podpis właściciela 

 

 

……………………… 
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