Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/286/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.03.2016 r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić w sposób czytelny, wielkimi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

Załącznik nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Dane dotyczące przedmiotu opłaty *
I

II

III
IIIA

IIIB

IIIC

Wyniki obliczeń
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Podstawa obliczeniowa

Wyliczona
pojemność
pojemników w
litrach****

Wymagana lub zadeklarowana
liczba pojemników o
odpowiedniej pojemności*****
(Należy wskazać pojemnik o pojemności
minimum 60l)

Liczba

Pojemność w
litrach

Powierzchnia użytkowa w m2

Lokal handlowy,
punkt handlowy

inny użytkowy

□ 1/4 litra

X

odzieżowy, przemysłowy

□ 3/4 litra

X

spożywczy

□ 1 litr

X
Powierzchnia użytkowa w m2

Zakład

rzemieślniczy

□ 1/2 litra

X

usługowy

□ 1/2 litra

X

produkcyjny

□ 3/4 litra

X

Punkt szybkiej obsługi
Targowisko, hala targowa, giełda
Obiekt użyteczności publicznej, urząd, biuro

Powierzchnia użytkowa w m2
1 litr

X
Powierzchnia użytkowa w m2

3/4 litra

X
Łączna liczba pracowników

5 litrów

X
Łączna liczba pracowników

Szkoła, przedszkole, żłobek, inna placówka
dziennego pobytu**

5 litrów

X
Łączna liczba studentów, uczniów, dzieci

3 litry

X
Łączna liczba pracowników

Szpital, dom opieki, noclegownia**

5 litrów

X
Łączna liczba łóżek

15 litrów

X
Łączna liczba pracowników

Internat, dom akademicki, bursa**

5 litrów

X
Łączna liczba łóżek

15 litrów

X
Łączna liczba pracowników

Hotel, motel**

5 litrów

X
Łączna liczba łóżek

15 litrów

X
Łączna liczba pracowników

5 litrów

Lokal i ogródek gastronomiczny**

X
Łączna liczba miejsc konsumpcyjnych

15 litrów

X
Łączna liczba pracowników

Sala widowiskowa, teatr, kino**
5 litrów

X
Łączna liczba miejsc na widowni
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3 litry

Zespół garaży wolnostojących

X
Łączna liczba miejsc postojowych

5 litrów

X
Łączna liczba pracowników

5 litrów

Ogródek działkowy***

X

Łączna liczba wyodrębnionych ogródków działkowych
10 litrów (marzec-październik)

X

1 litr (listopad-luty)

X

Łączna liczba pracowników

Schronisko, hotel dla zwierząt**

5 litrów

X
Łączna liczba zwierząt

5 litrów

X
Łączna liczba pracowników

Przychodnia , poradnia**

5 litrów

3/4 litra

Pozostałe niewymienione rodzaje działalności

X
Powierzchnia użytkowa w m2
X
Powierzchnia użytkowa w m2

3/4 litra

X

Objaśnienia:
*Załącznik wypełniamy w przypadku, gdy w nieruchomości znajdują się dwa lub więcej lokali użytkowych, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza tego samego rodzaju.
Załącznik należy skopiować tyle razy ile w nieruchomości znajduje się lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, przy czym w przypadku, gdy jedna działalność prowadzona jest przez jeden podmiot w kilku lokalach na terenie nieruchomości,
łączną minimalną pojemność pojemnika wyliczamy, jak dla jednego lokalu, z uwzględnieniem zsumowanej powierzchni użytkowej.
Wypełniając załącznik, część D.4. w deklaracji pozostawiamy pustą.
Kolumna I - Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej- w kolumnie należy znaleźć odpowiednią działalność prowadzoną na terenie
nieruchomości, której dotyczy deklaracja.
Kolumna II - Podstawa obliczeniowa - w kolumnie należy wpisać w pustych polach wymaganą wartość podstawy obliczeniowej np. powierzchnia
użytkowa, łączna liczba pracowników, łączna liczba miejsc konsumpcyjnych itp. Podstawa obliczeniowa dla danej działalności została określona w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych oraz podana w ciemniejszym wersie kolumny II. W przypadku lokali lub
punktów handlowych należy wskazać odpowiednio dla lokali lub punktów spożywczych - 1 l /m², dla odzieżowych i przemysłowych – 3/4 l /m², dla
innych użytkowych – 1/4 l /m². W przypadku zakładów należy wskazać odpowiednio dla zakładów rzemieślniczych i usługowych – 1/2 l /m², dla
produkcyjnych – 3/4 l /m².
** Dla danej działalności podstawa obliczeniowa składa się z dwóch elementów tj. łączna liczba pracowników oraz np. łączna liczba łóżek, łączna
liczba miejsc konsumpcyjnych.
***W przypadku ogródków działkowych podstawa obliczeniowa składa się z dwóch elementów tj. łącznej liczby pracowników oraz łącznej liczby
wyodrębnionych ogródków działkowych. Należy przyjąć w okresie od 1 marca do 31 października normę tygodniową 10l na każdy wyodrębniony
ogródek działkowy, a po tym okresie 1 l na każdy ogródek. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Kolumna IIIA - Wyliczona pojemność pojemników w litrach
**** W kolumnie należy wpisać otrzymany wynik obliczeń z kolumny II. W przypadku podstawy obliczeniowej składającej się z dwóch elementów
należy wpisać sumę wyników poszczególnych obliczeń.
Kolumna IIIB - IIIC - Wymagana liczba pojemników o odpowiedniej pojemności- w kolumnach należy wpisać liczbę pojemników wraz ze
wskazaniem ich pojemności, tak aby całkowita pojemność wszystkich pojemników była równa lub większa od minimalnej wyliczonej pojemności w
kolumnie IIIA. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o pojemnościach 60l, 120l, 240l, 1100l, 2200l lub kontener Kp -7 o
pojemności 7000l. W przypadku wskazania kilku pojemników o różnych pojemnościach należy wpisać je kolejno, przedzielając przecinkiem.
***** W kolumnie IIIB-IIIC wpisujemy, zamiast wymaganej liczby pojemników o odpowiedniej pojemności, zadeklarowaną liczbę pojemników, w
przypadku, gdy rzeczywista pojemność, odpowiadająca sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych z terenu
nieruchomości jest większa od minimalnej wyliczonej pojemności.
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