
        Iława, dn. …………………….. 
 
  
 
………………………………….. 
 (pieczątka - dane właściciela z nr telefonu)   
 
 

Zarząd S.M. „Przyszłość” w Iława 
 
 
        

W związku z uaktualnioną uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" w Ostródzie (nr X/32/2020 z 
dnia 30.04.2020r.), jako właściciel lokalu użytkowego niniejszym deklaruję 

wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:*  
 

1. W przypadku, gdy w nieruchomości będzie wypełniany obowiązek zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

a) Za pojemnik o pojemności 80l w wysokości 22,00zł 
b) Za pojemnik o pojemności 110l w wysokości 22,00zł 
c) Za pojemnik o pojemności 120l w wysokości 24,00zł 
d) Za pojemnik o pojemności 240l w wysokości 48,00zł 
e) Za pojemnik o pojemności 660l w wysokości 124,00zł 
f) Za pojemnik o pojemności 770l w wysokości 145,00zł 
g) Za pojemnik o pojemności 1100l w wysokości 206,00zł 
h) Za pojemnik o pojemności 3000l w wysokości 558,00zł 
i) Za pojemnik o pojemności 4000l w wysokości 745,00zł 
j) Za pojemnik o pojemności 5000l w wysokości 928,00zł 
k) Za pojemnik o pojemności 7000l w wysokości 1300,00zł 
l) Za pojemnik o pojemności 10000l w wysokości 1856,00zł 
m) Za worek o pojemności 80l w wysokości 22,00zł 
n) Za worek o pojemności 110l w wysokości 22,00zł 
o) Za worek o pojemności 120l w wysokości 24,00zł 

 

2. W przypadku, gdy w nieruchomości nie będzie wypełniany obowiązek 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

a) Za pojemnik o pojemności 80l w wysokości 44,00zł 

b) Za pojemnik o pojemności 110l w wysokości 44,00zł 

c) Za pojemnik o pojemności 120l w wysokości 48,00zł 

d) Za pojemnik o pojemności 240l w wysokości 96,00zł 

e) Za pojemnik o pojemności 660l w wysokości 248,00zł 

f) Za pojemnik o pojemności 770l w wysokości 290,00zł 

g) Za pojemnik o pojemności 1100l w wysokości 412,00zł 

h) Za pojemnik o pojemności 3000l w wysokości 1116,00zł 

i) Za pojemnik o pojemności 4000l w wysokości 1490,00zł 

j) Za pojemnik o pojemności 5000l w wysokości 1856,00zł 

k) Za pojemnik o pojemności 7000l w wysokości 2600,00zł 

l) Za pojemnik o pojemności 10000l w wysokości 3712,00zł 

m) Za worek o pojemności 80l w wysokości 44,00zł 

n) Za worek o pojemności 110l w wysokości 44,00zł 

o) Za worek o pojemności 120l w wysokości 48,00zł 
 

*Pouczenie – s.2 



 
Należy zakreślić wybrany podpunkt w punkcie 1.  
 
W przypadku nie wypełnienia obowiązku segregacji stosowany będzie 
odpowiedni podpunkt w punkcie 2. 
 
Deklarację należy dostarczyć do Spółdzielni niezwłocznie (najpóźniej do dnia 
29.05.2020r.).  
 
Osoby, które złożyły deklarację wg poprzednich stawek proszone są o 
uaktualnienie na obecnym druku. 
 
Suma wszystkich odpadów generowanych w lokalu użytkowym w trakcie 
miesiąca powinna odpowiadać zaznaczonej wielkości pojemnika, np. jeśli 
generuję 120l odpadów (łącznie papieru, plastiku, zmieszanych itp.), to 
zaznaczam pkt.c., a jeśli generuję mniej niż 80l lub nic - zaznaczam pkt.a, 
gdyż określona wielkość jest i tak wielkością uśrednioną/szacunkową. 
 
 
 

      ………………………………… 
       (podpis) 


