Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/196/17
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 czerwca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK „B”
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
1. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. DANE BUDYNKU
Ulica

Oznaczenie numerowe budynku

3. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W LOKALACH UŻYTKOWYCH
1) Nazwa przedsiębiorcy

Numer
lokalu

Dane dotyczące działalności

a

2) Rodzaj prowadzonej działalności d

Ilość (m2;
osób;
sztuk ) b

Ilość litrów
odpadów w
miesiącu c

1)

2)
1)

2)
1)

2)
1)

2)
1)

2)

4. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA LOKALI UŻYTKOWYCH
Numer
lokalu

Pojemność
pojemnika e

Ilość
pojemników

Opłata za pojemnik f

Częstotliwość
wywozu w miesiącu

Wysokość opłaty g
zł
zł
zł
zł
zł
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5. RAZEM WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY DOTYCZĄCA CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI

zł

(suma wysokości opłat z poszczególnych wierszy, którą należy wpisać w wierszu
„J” deklaracji)

6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ h
Data

/

PODPIS

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

Czytelny podpis składającego deklarację bądź osoby reprezentującej

7. ADNOTACJE ORGANU

a

Wpisać odpowiednio:
 „powierzchnia całkowita lokalu” - przy działalności handlowej;
 „miejsca konsumpcyjne” - przy działalności gastronomicznej
 „pracownik” - przy zakładach rzemieślniczych lub usługowych, biurach, gabinetach lekarskich, lecznicach i
aptekach.

b

Wpisać odpowiednio:
 przy działalności handlowej – ilość m2 powierzchni całkowitej lokalu,
 przy działalności gastronomicznej – liczbę miejsc konsumpcyjnych;
 przy zakładzie rzemieślniczym lub usługowym, biurze, gabinecie lekarskim, lecznicy lub aptece – liczbę
pracowników.

c

Wpisać iloczyn ilości razy miesięczną normę, tj.:
 lokale handlowe branży spożywczej i lokal wielobranżowy – 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej
lokalu, przy czym na lokal musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika,
 lokale handlowe branży przemysłowej – 10 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, przy czym na
lokal musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika,
 lokal gastronomiczny – 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne, przy czym na każdy lokal musi przypadać co
najmniej 120 l pojemności pojemnika,
 zakład rzemieślniczy i usługowy, biuro, gabinet lekarski, lecznica, apteka – 10 l na 1 pracownika, przy
czym na jeden punkt powstawania odpadów musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika.

d

Rodzaje działalności:
 handlowa – branża spożywcza, wielobranżowa lub przemysłowa;
 gastronomiczna;
 zakład rzemieślniczy lub usługowy, biuro, gabinet lekarski, lecznica, apteka.

e

Pojemność pojemników: 120 l; 240 l; 360 l; 600 l; 1100 l;

f

Opłata za pojemnik zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
stawki za pojemnik o określonej pojemności

g

Wpisać iloczyn ilości pojemników, opłaty za pojemnik oraz częstotliwość wywozu w miesiącu.

h

W przypadku jednostek organizacyjnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, podpis składa osoba lub osoby
upoważnione do reprezentowania tej jednostki i do deklaracji dołączyć należy dokument potwierdzający tytuł do
reprezentowania tej jednostki.
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