
 
 

DEKLARACJA 
O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE   ODPADAMI  KOMUNALNYMI   

SKŁADANEJ  PRZEZ  WŁA ŚCICIELI  NIERUCHOMO ŚCI  -  na której  zamieszkują
mieszkańcy.  

  Dane  Pozycje  do  wypełnienia     Uwagi   

1.Dane właściciela 
nieruchomości   
lub :współwłaściciela, najemcy, 
dzierżawcy, użytkownika  
wieczystego, zarządcy nieruch. 
lub  innego podmiotu  
władającego  nieruchomością. 
a) imię  i  nazwisko   

b) PESEL   

c) adres zamieszkania    

2.Adres  nieruchomości  

3.Liczba gospodarstw 
domowych  prowadzonych  na  
nieruchomości  

4.Liczba mieszkańców w 
poszczególnych gospodarstwach  
domowych : 

Gospodarstwo 
domowe Nr 1 
Gospodarstwo 
domowe Nr 2  

Gospodarstwo 
domowe Nr 3 

5. Oświadczam ,  że  odpady  z 
nieruchomości będą  zbierane  w  
sposób  : 
( właściwe  zakreślić)  

1.Selektywny ( do ustalenie  opłaty 
miesięcznej przyjmuje  się  stawkę  niższą)1 

Gosp.domowe   
1  osobowe -  10 zł. 
Gosp.domowe  2-dwu 
osobowe   -  15 zł.  
Gosp.domowe powyżej  
2  osób – 25 zł. 

2.Zmieszany ( do  ustalenie  opłaty  stosuje 
się  stawkę  wyższą )1 

Gosp.domowe   
1  osobowe -  30 zł. 
Gosp.domowe  2-dwu 
osobowe   -  30  zł.  
Gosp.domowe powyżej  
2  osób –   50  zł. 

8. Miesięczna  kwota  opłaty  z 
uwzględnieniem  liczby  osób  
w  gospodarstwie  domowym  i  
wybranego  sposobu  zbierania  
odpadów . 

Gospodarstwo  domowe  
Nr 1  ............... zł. 

Gospodarstwo  domowe  
Nr 2 

. 
............... zł 



Gospodarstwo domowe  
Nr 3  

  

...............  zł.  

9. Opłata  kwartalna ( kwotę  z  
wiersza Nr 8  należy pomnożyć  
przez  3) 2 

Gospodarstwo  domowe  
Nr 1 ............... zł. 

Gospodarstwo  domowe  
Nr 2  ................ zł 

Gospodarstwo  domowe  
Nr 3  

............... zł.  

Oświadczenie  i  podpis  osoby  składającej  deklarację  

 

Miejscowość  i  data   :                                    Czytelny  podpis  osoby  składającej  deklarację: 

.....................................................                  ........................................................................................        

POUCZENIE 
Niniejsza  deklaracja stanowi podstawę  do  wystawienia tytułu  wykonawczego zgodnie  z  przepisami  
ustawy  z  dnia 17  czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji ( J.T.Dz.U z 2012 r. 
poz.1015 ) 

1.  W  przypadku   wyboru  metody  nieselektywnego zbierania (zmieszanej metody )  odpadów komunalnych 
należy  wybrać  opłatę  wyższą ,  a  przy  wyborze   selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych należy  wybrać  
opłatę niższą. 
2. Opłatę  z  pozycji 9   należy  wpłacać   w  odstępach  kwartalnych  : do 31  stycznia  za  1  kwartał , do 30 
kwietnia za II kwartał , do 31 lipca  za III  kwartał , do  31  pażdziernika za  IV kwartał .  
Na  rachunek  bankowy   Urzędu  Gminy  w  Mędrzechowie   Nr  rachunku  73 9464 1011 2002 1000 0114 0001 

                                                                   
                                                          


