
Instrukcja wypełnienia formularza  
 

„DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI   KOMUNALNYMI” 

 

 

JASNE POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM 

 

Część B  
CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI – zaznaczyć należy właściwy kwadrat znakiem X : 

- złożenie pierwszej deklaracji, 

- złożenie nowej deklaracji – zmiana danych w deklaracji pierwotnej polegająca na zmianie liczby 

osób, sposobu gromadzenia odpadów itp., 

- korekta deklaracji – korekta błędów pisarskich w pierwotnej deklaracji 

 

 

Część C 
PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI – zaznaczyć należy właściwy 

kwadrat znakiem X. 

 

 

Część D - (D.1., D.2., D.3., D.4.) 
DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – należy wypełnić w sposób 

czytelny drukowanymi literami. 

 

Wypełniamy część D.1. OSOBA FIZYCZNA bądź część D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY w 

zależności od tego czy deklarację wypełnia osoba fizyczna czy inny podmiot (osoba prawna lub 

jednostka nie posiadająca osobowości prawnej). 

 

W przypadku wypełnienia części D.2. należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, 

nr dowodu osobistego osoby upoważnionej do reprezentowania. Do deklaracji należy dołączyć 

dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na  piśmie i 

złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą 

skarbową 17,00 zł. 

Przy sposobie reprezentacji należy wpisać czy pełnomocnik działa samodzielnie czy też posiada 

pełnomocnictwo łączne. 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – należy 

wypełnić w sposób czytelny drukowanymi literami. 

 

W przypadku gdy ktoś jest właścicielem kilku nieruchomości dla każdej z nich należy złożyć odrębną 

deklarację. 

 



D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – wypełniamy jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.3. 

(na której powstają odpady komunalne).  

 

 

Część E 
SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - zaznaczyć należy właściwy 

kwadrat znakiem X. W tej części należy zdeklarować czy odpady komunalne będą gromadzone i 

odbierane w sposób selektywny. 

 

 

Część F- (F.1., F.2., F.3.) 
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANĄ W CZĘŚCI D.3. - 

należy wpisać liczbę wszystkich osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części 

D.3. 

 

F.1. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI - należy pomnożyć kwotę opłaty zgodnie z poniższą tabelą przez liczbę 

mieszkańców wskazaną w Części F  
 

 

 

STAWKI OPŁAT (miesięcznie) 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi i odbieranymi 

 
w sposób selektywny w sposób nieselektywny 

od osoby 10 zł 18 zł 

 

 
F.2. PROWADZENIE KOMPOSTOWNIKA - zaznaczyć należy właściwy kwadrat znakiem X. W 

przypadku zaznaczenia pozycji TAK proszę podać pojemność kompostownika. 

 

F.3. ODBIÓR POPIOŁU - zaznaczyć należy właściwy kwadrat znakiem X. W przypadku 

zaznaczenia pozycji TAK proszę podać, czy będzie odbierany tylko w sezonie zimowym, czy też 

przez cały rok. 

 

 

Część G 
OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – oświadczenie należy opatrzyć 

datą i podpisem osoby składającej deklarację. 

 


