
Właściciel lokalu: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Dotyczy lokalu przy: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

o powierzchni ……………….m2 

 
OŚWIADCZENIE O WYTWARZANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W LOKALU UŻYTKOWYM  
 

1. Oświadczam, że od miesiąca ……………… 202…r. do miesiąca ……………… 202…r. 
włącznie, w lokalu nie będzie prowadzona działalność gospodarcza i nie będą wytwarzane odpady 
komunalne. 
2. Od miesiąca ……………… 202…r. deklaruję liczbę, pojemność i ilość opróżnień 
pojemników w miesiącu*  zgodnie z tabelami: 

Papier  

 
Lp. 

Pojemność 
pojemnika 

 

Ilość 
pojemników 

(1) 

Ilość opróżnień 
w miesiącu 

(2) 

Stawka 
opłaty [zł] 

(3)  

Wartość miesięczna 
 opłaty 

(iloczyn wartości z kol. 1, 2, i 3) 

1. 120 l   6,30  
2. 240 l   12,60  
3. 660 l   34,90  

4. 1100 l   58,20  
5. KP-7 (7000 l)   370,30  

Szkło  

Lp. Pojemność 
pojemnika 

 

Ilość 
pojemników 

(1) 

Ilość opróżnień 
w miesiącu 

(2) 

Stawka 
opłaty [zł] 

(3)  

Wartość miesięczna 
 opłaty 

(iloczyn wartości z kol. 1, 2, i 3) 

1. 120 l   6,30  

2. 240 l   12,60  
3. 660 l   34,90  

4. 1100 l   58,20  
5. KP-7 (7000 l)   370,30  

Metale i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 

Lp. Pojemność 
pojemnika 

 

Ilość 
pojemników 

(1) 

Ilość opróżnień 
w miesiącu 

(2) 

Stawka 
opłaty [zł] 

(3)  

Wartość miesięczna 
 opłaty 

(iloczyn wartości z kol. 1, 2, i 3) 

1. 120 l   6,30  
2. 240 l   12,60  

3. 660 l   34,90  
4. 1100 l   58,20  
5. KP-7 (7000 l)   370,30  

BIO 

Lp. Pojemność 
pojemnika 

 

Ilość 
pojemników 

(1) 

Ilość opróżnień 
w miesiącu 

(2) 

Stawka 
opłaty [zł] 

(3)  

Wartość miesięczna 
 opłaty 

(iloczyn wartości z kol. 1, 2, i 3) 

1. 120 l   6,30  

2. 240 l   12,60  
3. 660 l   34,90  
4. 1100 l   58,20  

5. KP-7 (7000 l)   370,30  



Odpady resztkowe 

Lp. Pojemność 
pojemnika 

 

Ilość 
pojemników 

(1) 

Ilość opróżnień 
w miesiącu 

(2) 

Stawka 
opłaty [zł] 

(3)  

Wartość miesięczna 
 opłaty 

(iloczyn wartości z kol. 1, 2, i 3) 

1. 120 l   6,30  
2. 240 l   12,60  

3. 660 l   34,90  
4. 1100 l   58,20  
5. KP-7 (7000 l)   370,30  

 
Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku         
w gminach (dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). 
Zobowiązuje się do aktualizacji informacji zawartej w niniejszym oświadczeniu w terminie 3 dni od dnia 
zajścia zmiany. 
Miejsce składania oświadczenia: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”, ul. Słowackiego 2, 19-300 Ełk, 
sekretariat (pokój nr 6) lub w biurze Administracji Osiedla. 
 

 

Ełk, dnia ……………………..    ……………………………… 
        ( czytelny podpis i pieczęć firmowa) 

* zgodnie z § 10 ust. 1 Uchwały nr XXIV.236.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2020r zmieniającą 
uchwałę w sprawie przyjęcia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku: 
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winny być 
wyposażone w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych dostosowane do ilości, rodzaju 
wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące minimalne tygodniowe normy ilości odpadów: 
1) przedszkola i żłobki - 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik  120 l;  
2) szkoły wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden 
pojemnik  120 l; 
3) budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura – 10 l na każdego pracownika, jednak co 
najmniej jeden pojemnik  120 l ;  
4) lokale handlowe – 20 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 l na lokal;  
5) lokale gastronomiczne (restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne) – 20 l na jedno miejsce 
konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal; 
6) zakłady usługowe i produkcyjne – 10 l na każdą osobę pracującą, jednak co najmniej jeden pojemnik  
o pojemności 120 l; 
10) pozostałe niewymienione podmioty powinny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik 120 l na 
nieruchomość. 
* zgodnie z § 13 ust. 1 Uchwały nr XV.141.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020r w sprawie  
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku: 
Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z następującą 
częstotliwością:  

Wyszczególnienie Jednorodzinna i domki letniskowe oraz 
nieruchomości wykorzystywane  na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Wielolokalowa Niezamieszkała  

odbiór nie rzadziej niż co: 

Papier 3 tygodnie 2 tygodnie 2 tygodnie 

Szkło 3 tygodnie 2 tygodnie 2 tygodnie 

Metale i tworzywa sztuczne 2 tygodnie 1 tydzień 2 tygodnie 

BIO 2 tygodnie 1 tydzień 2 tygodnie 

Odpady pozostałe 2 tygodnie 1 tydzień 2 tygodnie 

 


