
Projekt

z dnia  5 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 6n ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454, 
zm. poz. 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Lewinie Brzeskim w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:
1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski;
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim za pośrednictwem 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl  jako załącznik 
lub drogą e-mail lb@lewin-brzeski.pl  .
2. Formularz deklaracji wraz z załącznikami będzie dostępny w aktywnym formacie (w formacie docx) na 

stronie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim pod adresem www.lewin-brzeski.pl  oraz jako formularz 
w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

§ 4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/60/2015  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski oraz uchwała Nr XLVII/414/2018 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
Opracował:
Wydz. FN

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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     Załącznik do uchwały Nr…………….. 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

                                                        z dnia ………………2018r. 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się  z objaśnieniami i pouczeniem. 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości czytelnie, komputerowo lub dużymi, drukowanymi literami, kolorem 

czarnym lub niebieskim. Właściwy kwadrat zaznacza się znakiem „X”. 
 

PODSTAWA PRAWNA :  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 

1629) 
 

SKŁADAJĄCY:                  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  położonych na terenie 

Gminy Lewin Brzeski. 
 

MIEJSCE SKŁADANIA    Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski 

 
TERMIN SKŁADANIA:    14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia odpadów na nieruchomości 

                                               14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji 

 

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI:  Burmistrz Lewina Brzeskiego   ul. Rynek 1   49-340 Lewin Brzeski 
 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zakreślić właściwy kwadrat) 
 

  Pierwsza deklaracja             Nowa deklaracja,  składana w związku ze zmianą  danych, będących podstawą       

ustalenia  wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Data powstania obowiązku / data zaistnienia zmiany:    …………………………… 

Przyczyna zmiany: 

…………………………………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli deklaracja nie została złożona w ustawowym terminie 14 dni,  należy wypełnić i załączyć załącznik nr 5. 
 

    B.1.    DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zakreślić właściwy kwadrat): 

 właściciel nieruchomości             współwłaściciel nieruchomości              użytkownik wieczysty 

nieruchomości     

        dzierżawca,  najemca nieruchomości                  pełnomocnik          spółdzielnia mieszkaniowa  

     wspólnota mieszkaniowa dla nieruchomości wielolokalowej    inna osoba faktycznie  władająca  nieruchomością 

Składający (zakreślić właściwy kwadrat): 

 osoba  fizyczna                     osoba prawna               inny podmiot 

Imię i nazwisko osoby składającej deklarację lub  

Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację 

 

 

Rodzaj prowadzonej działalności 1 

PESEL (osoba fizyczna) 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

NIP (osoba prawna/ jednostka organizacyjna/ firma) 
               

___ ___ ___-- ___ ___ -- ___ ___ -- ___ ___ ___ 

Nr telefonu  Adres e-mail  

Nr rachunku bankowego ( pole nieobowiązkowe)* 
 

____ ____    ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____   ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____   ____ ____ ____ ____ 
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     B.2.    ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Kraj 

 
Województwo 

 

Powiat 

 

Gmina 

 
Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

     
     B.3.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Miejscowość 

 
Ulica   
 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr ewidencyjny działki  / Nr działki rekreacyjnej (niewłaściwe skreślić) 

 

C. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE JEST: 
 (zakreślić właściwy kwadrat): 
 

  zamieszkała2   (wypełnić część D, E, H, I )                             niezamieszkała3  (wypełnić część F, H, I )

   w części zamieszkała  i  w części niezamieszkała4  (wypełnić część D, E, F, G, H, I ) 
 

 

       D.   OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (zakreślić właściwy kwadrat) 

 

1.  Oświadczam, że nieruchomość wykazana w punkcie B.3. jest wyposażona w kompostownik  

     (miejsce w ogrodzie, w którym są składane odpady biodegradowalne np. obierki owoców) 

  tak  ( wpisać wielkość kompostownika)    -    …….. m3            nie 
 

2.  Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości zamieszkałej, wykazanej w punkcie B.3. będą zbierane w sposób:  

  selektywny5 (będę uiszczać niższą opłatę)                           nieselektywny6 (będę uiszczać wyższą opłatę) 

      

     E.1.    STAWKA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

         NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
 

 

Rodzaj gospodarstwa domowego: 

 

Stawka miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gromadzonymi w sposób selektywny: 

Stawka miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie gromadzonymi w 

sposób selektywny: 

Gospodarstwo 1-osobowe 20,00 zł 34,00 zł 

Gospodarstwo 2-osobowe 40,00 zł 54,00 zł 

Gospodarstwo 3-osobowe 55,00 zł 77,00 zł 

Gospodarstwo 4-osobowe 74,00 zł 102,00 zł 

Gospodarstwo 5-osobowe i większe 91,00 zł 119,00 zł 

    
     E2.    OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

               NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (wpisać odpowiednie dane) 
 

 

1. Łączna liczba lokali 

mieszkalnych 

 

2. Łączna liczba gospodarstw 

domowych 

 

3. Łączna liczba zamieszkałych osób 

 
 

 

  

 

4. Liczba gospodarstw domowych zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

    z podziałem na rodzaj gospodarstw domowych : 

Id: 81EE6C5A-5351-4011-8CD4-1520190ABF69. Projekt Strona 2



 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 

Ilość gospodarstw 

domowych 

(dotyczy Wspólnot 

mieszkaniowych, Spółdzielni 

mieszkaniowych)** 

 

Stawka w zł  (z poz. E.1.) 

Wysokość opłaty w zł 

(iloczyn gospodarstw 

domowych i stawki) 

 

Gospodarstwo 1 – osobowe 
 

   

 

 

Gospodarstwo 2 – osobowe 
 

   

 

Gospodarstwo 3 – osobowe 
 

   

 

Gospodarstwo 4 - osobowe 

 

   

 

Gospodarstwo 5 - osobowe i 

większe 
 

   

 

E.3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
 

 

 

SUMA 

 

 I.   Należy wypełnić i załączyć załącznik nr 1, stanowiący wykaz osób zamieszkałych daną nieruchomość (wspólnota      

mieszkaniowa /    spółdzielnia mieszkaniowa wypełnia go na postawie załączników nr 7 zebranych od mieszkańców 

budynku)7. 

II.   Jeżeli liczba osób wpisanych do deklaracji różni się od ilości osób zameldowanych na nieruchomości należy wypełnić i 

       załączyć do deklaracji odpowiedni załącznik 2, 3 lub 48. W budynkach wielolokalowych załącznik podpisuje osoba      

faktycznie  władająca nieruchomością oraz osoba wypełniająca deklarację w imieniu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni 

mieszkaniowej. 

 

     F.1.  OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (zakreślić właściwy 

kwadrat) 
 

 1.    Oświadczam, że budynek mieszkalny/ lokal mieszkalny wymieniony w punkcie B.3. jest niezamieszkały  

              (wypełnić część  F.1. pkt. 4, część F.2., F.4., H, I 

 2.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej wymienionej w punkcie B.3. znajduje się domek letniskowy  

lub jest to inna  nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w związku z czym  będę opłacać  

ryczałtową stawkę  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości *** 

                   ………..  zł  za odpady zbierane w sposób selektywny (wypełnić część F.4., H, I) 

      ………..  zł  za odpady zbierane w sposób nieselektywny (wypełnić część F.4., H, I) 

3.   Oświadczam, że  na terenie nieruchomości niezamieszkałej  wymienionej w punkcie B.3. nie znajduje się domek 

letniskowy i nie jest to inna nieruchomość wykorzystywana  na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe, w związku z 

czym opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej przeze mnie liczby 

pojemników z  odpadami komunalnymi   powstającymi na terenie mojej nieruchomości oraz stawki opłaty 

wymienionej w pkt F.3.  

              ( wypełnić część F.1. pkt 4, część F.2., F.4., H, I ) 

4.  Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości niezamieszkałej,  wykazanej w punkcie B.3. będą wytwarzane w 

     następujących miesiącach ( niewłaściwe skreślić) 
 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 
Uwaga!  

Wspólnota mieszkaniowa / Spółdzielnia mieszkaniowa na podstawie załączników nr 8 wypełnionych przez 

użytkowników lokali niezamieszkałych, wypełnia i załącza  załącznik nr 6 stanowiący wykaz podmiotów 

wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej w budynku wielolokalowym9. 
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   F.2   DEKLARUJĘ, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE B.3. NINIEJSZEJ 

           DEKLARACJI ODPADY KOMUNLANE BĘDĄ GROMADZONE W NASTĘPUJĄCEJ ILOŚCI 

POJEMNIKÓW:  
 

 

           Rodzaj i ilość pojemników  (wpisać odpowiednią liczbę) 
 

 

SPOSÓB SELEKTYWNY 

 

SPOSÓB 

NIESELEKTYWNY 

 

Wielkości 

pojemników: 

Rodzaj pojemnika 
 

Wielkości 

pojemników: 

Rodzaj 

pojemnika 

czarny zielony żółty niebieski brązowy czarny 

60 l- 80 l      60 l- 80 l  

110 l – 120 l      110 l – 120 l  

240 l      240 l  

360 l      360 l  

1 100 l      1 100 l  

      5 000 l  

 

G.   WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI NA 

       NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
 

 

 

 ……………….……………………………   +    ………………………………………  =   ……………………………… 

(zł) 

        wysokość opłaty z części E.3.  wysokość opłaty z części F.4. 
 

  

 

   F.3.   STAWKA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

            DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ: 

 

Wielkości pojemników: 

 

Stawka miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gromadzonymi w sposób selektywny: 

Stawka miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie gromadzonymi w 

sposób selektywny: 

60 - 80 l 16,00 zł 27,00 zł 

110 l – 120 l 19,00 zł 32,00 zł 

240 l 31,00 zł 52,00 zł 

360 l 43,00 zł 70,00 zł 

1 100 l 121,00 zł 200,00 zł 

5 000 l 0,00zł 1.098,00 zł 
 

  F.4.  WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI NA 

           NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
 

 

………………………………….(zł) 

zaznaczona kwota z poz. F.1. pkt. 2 lub  

suma iloczynów odpowiednich wielkości z poz. F.2. i odpowiednich stawek opłaty z poz. F.3. 
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H.    INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH (zakreślić właściwy kwadrat i wpisać ilość załączników) 
 

 

 Do deklaracji dołączono:  

 pełnomocnictwo - …….. szt.          

 umowa najmu / akt notarialny/Nr KW - ……. szt. 

 Załącznik nr 1 – Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość  . …… szt.    

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju  …… szt. 

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza miejscem stałego zameldowania …… szt.      

 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem stałego     

zameldowania …… szt.    

 Załącznik nr  5 – Oświadczenie o powodach niezłożenia deklaracji w terminie  …… szt. 

 Załącznik nr 6 – Wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej   

w budynku   wielolokalowym …… szt.     
 

 
 

I.   OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

1. Imię 

 

 

2. Nazwisko 

 

3. Data wypełnienia 

deklaracji  

 

 

4. Podpis osoby składającej deklarację 
 

 

 

                                                                                            …………………………………………………. 

 (czytelny podpis) 

 
 

J.   ADNOTACJE ORGANU 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Numer rachunku bankowego podawany do ewentualnego zwrotu nadpłaty 

** Dotyczy wspólnot mieszkaniowych/Spółdzielni mieszkaniowych  

***Zgodnie z podjętą uchwałą o wysokości stawek  

Klauzula informacyjna – RODO  
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) Burmistrz Lewina 

Brzeskiego informuje, iż :  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Gmina Lewin Brzeski  

Adres: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski  

Tel. 77 424 66 70  

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Obsługi Danych 

za pośrednictwem Burmistrza Lewina Brzeskiego.  

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego oraz 

przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.   
2) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. C) ww. Rozporządzenia.  

4) Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom- organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym.  
5) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do :  

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczania przetwarzania 

oraz przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem,  

- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan  decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym  stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

Pouczenie: 
 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2018r.,  poz. 1314). 
 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Lewina Brzeskiego deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Lewina Brzeskiego nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana. 
  
4) W przypadku złożenia nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 

komunalnych była świadczona. 
 

5) W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 

dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła 

zmiana. 
 

6) Przez właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty faktycznie  

władające nieruchomością. 
 

7) W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 

w deklaracji, Burmistrz Lewina Brzeskiego określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich 
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braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 

8) Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, 

mieszkających razem i wspólnie podejmujących decyzje ekonomiczne w sprawach spożycia, oszczędności oraz ilości 

świadczonej pracy. 
 

9) Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez 

wezwania z dołu do dnia 28 każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w informacji o 

opłatach, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów lub w kasie tut. Urzędu Miejskiego. W tytule przelewu 

należy wpisać: Opłata za odpady komunalne za m-c….  roku. W przypadku otrzymania już indywidualnego numeru 

rachunku, zmiana deklaracji nie powoduje zmiany numeru konta. 
 

Przypisy: 
1   Rodzaj prowadzonej działalności – np. sklep spożywczy, biuro rachunkowe, żłobek, kasa biletowa itp.  

2   Nieruchomość zamieszkała -  nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej lub w 

    nieruchomości wielolokalowej 
3    Nieruchomość niezamieszkała - nieruchomość, na której nie zamieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

a także   wykorzystywana przez właściciela okresowo; np.  nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności 

gospodarczej,  obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowo-przedszkolne, żłobki, domy dziecka, ogródki 

działkowe, tereny rekreacyjne,  targowiska, placówki handlowo  usługowe, restauracje, bary, zakłady pracy, punkty 

pocztowe, niezamieszkałe budynki  i lokale  mieszkalne itp. 
4   Nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała – nieruchomość na której prowadzona jest zarówno 

działalnośćgospodarcza, jak i zamieszkują na niej mieszkańcy, względnie wykorzystywana przez właściciela 

okresowo. 
5    Selektywne gromadzenie odpadów to gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych 

    pojemnikach, z podziałem na następujące frakcje odpadów: 

      pojemnik ZIELONY – na szkło białe i kolorowe, 

      pojemnik ŻÓŁTY – na plastik, tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe,  

      pojemnik NIEBIESKI – na papier i tekturę, 

      pojemnik BRĄZOWY – na odpady ulegające biodegradacji, 

      pojemnik CZARNY - pozostałe odpady zmieszane (pozostające po wyselekcjonowaniu wcześniejszych rodzajów 

odpadów). 
6    Nieselektywne gromadzenie odpadów to gromadzenie odpadów, bez podziału na ich rodzaje oraz zmieszanie 

poszczególnych  frakcji odpadów w pojemnikach na odpady. 
7   Spółdzielnia mieszkaniowa / wspólnota mieszkaniowa: 

     -  na podstawie wypełnionych przez właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomościach wielolokalowych 

załączników nr 7,   wypełnia część E.2. i E.3. deklaracji oraz załącznik nr 1. 
8   Załącznik nr 2- Oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju - wypełnia się w przypadku, gdy 

przynajmniej  jedna osoba z gospodarstwa domowego przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwalnie 

przez okres powyżej  jednego miesiąca .   

     Załącznik nr 3- Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza miejscem stałego zameldowania – wypełnia się w 

przypadku,  gdy osoba z gospodarstwa domowego, posiadająca stały adres zameldowania na nieruchomości położonej w 

Gminie Lewin  Brzeski, czasowo przebywa na terenie innej Gminy.      

     Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem stałego zameldowania - 

wypełnia się   w przypadku, gdy przynajmniej jedna  osoba z gospodarstwa domowego uczy się i przebywa poza terenem  

Gminy Lewin Brzeski  nieprzerwalnie przez okres powyżej jednego miesiąca .  

 

 
9   Spółdzielnia mieszkaniowa / wspólnota mieszkaniowa: 
     -  na podstawie wypełnionych przez użytkowników lokali niezamieszkałych w nieruchomościach wielolokalowych 

      załączników nr  8 wypełnia część F.1., F.2. i F.4. oraz załącznik nr 6.  

 

Objaśnienia sposobu wypełnienia deklaracji: 

1.  Właściciele nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub 

czasowo  przebywają mieszkańcy – wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, H, I . 

     Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości następuje w części E.3. i stanowi:  sumę iloczynów poszczególnych 

rodzajów gospodarstw domowych zobowiązanych do uiszczania opłaty oraz miesięcznej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami   komunalnymi dla określonego rodzaju gospodarstwa. 
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2.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli nieruchomości, na których 

     prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także nieruchomości typu: 

działki rekreacyjne, rodzinne ogrody działkowe, a także wykorzystywanych okresowo, itp. – wypełniają deklarację w 

częściach: A, B, C,  F, H, I  

     Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości następuje w części F.4. i stanowi : 

     - ryczałtową stawkę opłaty za rok  za odpady zbierane w sposób selektywny oraz nieselektywny, dla 

nieruchomości na  której znajduje się domek letniskowy lub jest to inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe,  lub 

       - sumę iloczynów wszystkich odbieranych miesięcznie pojemników o określonej pojemności oraz stawki za 

       gospodarowanie odpadami określonej dla danego rodzaju pojemnika. 

3. Właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, natomiast w 

części  nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – wypełniają deklarację w 

częściach: A, B, C,  D, E, F, G, H, I 

    Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości następuje w części G i stanowi sumę opłat obliczonych z części E.3. i 

F.4. 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość  -  składany przez  właściciela nieruchomości zamieszkałej           

w budynku   jednorodzinnym lub wielolokalowym z tym, że Wspólnota mieszkaniowa/Spółdzielnia 

mieszkaniowa wypełnia go   na podstawie załączników nr 7, wypełnionych przez mieszkańców budynku 

wielolokalowego.    

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju – wypełniane przez właściciela 

nieruchomości  zamieszkałej w budynku jednorodzinnym  lub wielolokalowym w przypadku, gdy osoba 

zamieszkująca daną   nieruchomość  przebywa poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwalnie 

przez okres co najmniej jednego   miesiąca. (W przypadku Wspólnoty mieszkaniowej/Spółdzielni 

mieszkaniowej oświadczenie podpisuje  mieszkaniec właściwego lokalu, oraz osoba składająca 

deklarację ). 

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza miejscem stałego zameldowania –wypełniane i składane 

przez  właściciela nieruchomości zamieszkałej w budynku jednorodzinnym lub wielolokalowym w 

przypadku, gdy osoba  z gospodarstwa domowego, posiadająca adres zameldowania na nieruchomości 

położonej w Gminie Lewin Brzeski,  stale mieszka na terenie innej Gminy. (W przypadku Wspólnoty 

mieszkaniowej/Spółdzielni mieszkaniowej  oświadczenie podpisuje mieszkaniec właściwego lokalu, 

oraz  osoba składająca deklarację ). 

Załącznik nr 4 –  Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem stałego zameldowania - 

wypełniane i  składane przez  właściciela nieruchomości zamieszkałej w budynku jednorodzinnym  lub 

wielolokalowym w   przypadku, gdy przynajmniej jedna osoba z gospodarstwa domowego uczy się i 

mieszka poza terenem Gminy  Lewin Brzeski nieprzerwalnie przez okres powyżej jednego miesiąca.  (w 

przypadku Wspólnoty  mieszkaniowej /Spółdzielni mieszkaniowej oświadczenie podpisuje mieszkaniec 

właściwego lokalu, oraz osoba składająca  deklarację ). 

Załącznik nr 5 –  Oświadczenie o powodach niezłożenia deklaracji w terminie – wypełniane i składane przez właściciela 

                             nieruchomości zamieszkałej / właściciela nieruchomości w części zamieszkałej i w części 

niezamieszkałej/ właściciela nieruchomości niezamieszkałej, w przypadku, gdy pierwsza deklaracja/ 

nowa deklaracja nie została   złożona w ustawowym terminie 14 dni od daty powstania obowiązku opłaty 

lub daty zaistnienia zmiany. 

Załącznik nr 6 –  Wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej w budynku 

                            wielolokalowym - składany przez Wspólnotę mieszkaniową/Spółdzielnię mieszkaniową na podstawie 

załączników  nr 8, wypełnionych przez użytkowników lokali niezamieszkałych w budynkach 

wielolokalowych. 

Załącznik nr 7 –  Oświadczenie mieszkańców budynków wielolokalowych na potrzeby sporządzenia deklaracji – 

wypełniane przez  mieszkańców budynków wielolokalowych i składane odpowiednio Wspólnocie 

mieszkaniowej lub Spółdzielni  mieszkaniowej.  

Załącznik nr 8 -   Oświadczenie użytkowników lokali niezamieszkałych w budynkach  wielolokalowych na potrzeby 

sporządzenia  deklaracji  – wypełniane przez wytwarzających odpady w części niezamieszkałej, w 

budynku wielolokalowym  i  składane odpowiednio Wspólnocie mieszkaniowej lub Spółdzielni 

mieszkaniowej.  
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Załącznik nr 1   

 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 

LP 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

NAZWA ULICY 

NR 

BUDYNKU 

NR 

LOKALU 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 

 

         ………………………………                                                  …………………………………… 

                           ( data )           ( podpis sporządzającego ) 
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Załącznik nr 2     

    
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI OŚWIADCZENIE O OSOBACH PRZEBYWAJĄCYCH POZA GRANICAMI  

KRAJU 

 
 

 

                Oświadczam, że ……………….…………………………………….    czasowo  przebywa poza  

                               (imię i nazwisko) 

 

Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym przez okres co najmniej miesiąca od dnia 

…………………………………. nie wytwarza odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonej w  

……………………………………………………….……………………………………………., na której jest 

zameldowany/a. 

 

                Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od daty powrotu w/w osoby do domu, na 

okres przynajmniej jednego dnia. 

 

              Niniejsze oświadczenie składam po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w 

oświadczeniu, na podstawie  art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst. jedn. 

Dz.U. z 2018r., poz. 1958). 

 

 

 ……………………………………… …………………………………………………… 

 (data wypełnienia oświadczenia) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 3     
    

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI OŚWIADCZENIE O OSOBACH ZAMIESZKAŁYCH POZA MIEJSCEM 

STAŁEGO ZAMELDOWANIA 

 

 

 

 
                  Oświadczam, że ……….…………………………………………….  czasowo (przez okres od dnia  

                                                                  (imię i nazwisko) 

 

 …………………….. do dnia……………………….) przebywa pod adresem……………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….  

w związku z czym nie wytwarza odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonej w 

……………………………………………………………………….…………………………………………...., 

na której jest zameldowany/a na stałe. 

 

                  Niniejsze oświadczenie składam po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w 

oświadczeniu, na podstawie  art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst. jedn. 

Dz.U. z 2018r., poz. 1958). 

 

 

 

 ……………………………………… …………………………………………………… 

 (data wypełnienia oświadczenia) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 4     

 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI OŚWIADCZENIE  O DZIECIACH  UCZĄCYCH  SIĘ   

I  POZOSTAJĄCYCH POZA MIEJSCEM  STAŁEGO ZAMELDOWANIA 

 

 

       

                 Oświadczam, że ……………………………..………………………. zameldowany/a stale pod  

                                                                      (imię i nazwisko) 

 

adresem ..……………………………………………………………………………………. uczy się / studiuje  

w ……………………………………………………………………………….. i przez okres co najmniej całego  

                                               (nazwa szkoły lub uczelni) 

 

miesiąca przebywa poza miejscem stałego zameldowania. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uiszcza w Gminie …………………………………………………… 

W miesiącach od………………. do………………. w/w ma wakacje, przerwy międzysemestralne i przebywał 

będzie w miejscu stałego zamieszkania.  

 

 

               Niniejsze oświadczenie składam po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w 

oświadczeniu, na podstawie  art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst. jedn. 

Dz.U. z 2018r., poz. 1958). 

 

 

 

……………………………………… …………………………………………………… 

     (data wypełnienia oświadczenia) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 5     

 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

OŚWIADCZENIE O POWODACH NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI W TERMNIE 

 

 

 

                      Oświadczam, że pierwsza deklaracja/ nowa deklaracja*  o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie została złożona w terminie, ponieważ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

* Niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………………………… 

    (data wypełnienia oświadczenia) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 6 
 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

                                     WYKAZ PODMIOTÓW WYTWARZAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  

NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM 
 

 

LP. 

 

NAZWA 

PODMIOTU 

 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI* 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

NAZWA ULICY 

 

NR BUDYNKU/ 

NR LOKALU 

 

 

1 

 

 

 

 

    

 

2 

 

 

 

 

    

 

3 

 

 

 

 

 

 

    

 

4 

 

 

 

 

    

 

5 

 

 

 

 

 

    

 

6 

 

 

 

 

    

 

7 

 

 

 

 

 

    

 

8 

 

 

 

 

    

 

9 

 

 

 

 

    

 

10 

 

 

 

 

    

 
 
 

            …………………………………          ……………………………………… 

                        (data)                   (podpis sporządzającego)  

 

 

*   Rodzaj  działalności – np. sklep spożywczy, biuro rachunkowe, żłobek, kasa biletowa itp. 
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Załącznik nr 7 

 
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH 

NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 

 
 

Podstawa prawna:    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                    (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz.1454 z późn. zm.) 

 

Składający:   Mieszkańcy budynków wielolokalowych   

 

Miejsce składania:    Wspólnota mieszkaniowa/Spółdzielnia mieszkaniowa 
 

 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  Pierwsza deklaracja          Nowa deklaracja,  składana w związku ze zmianą danych,  będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Data zaistnienia zmiany:    …………………………… 

Przyczyna zmiany:  

………………………………………………………………………………………………………………….………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B.   DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA 
 

Imię i nazwisko 

 
Kraj 

 
Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

 

C.   ADRES NIERUCHOMOŚCI ( LOKALU ), NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Miejscowość 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

D.   WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU 

 

Należy wymienić wszystkie osoby faktycznie przebywające w danym lokalu, wraz z osobą składającą oświadczenie, jeżeli 

też w nim mieszka 
 
 

 

 

 

E.    PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 
 

Imię 

 

 

Nazwisko 

Data wypełnienia  Czytelny podpis 
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Załącznik nr 8  
 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKÓW LOKALI  NIEZAMIESZKAŁYCH W BUDYNKACH 

WIELOLOKALOWYCH 

NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 

 
 

Podstawa prawna:    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                    (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) 

 

Składający:   Wytwarzający odpady na terenie nieruchomości niezamieszkałej, wchodzącej w skład zabudowy 

                                     wielolokalowej  

 

Miejsce składania:    Wspólnota mieszkaniowa/Spółdzielnia mieszkaniowa 

 
 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

  Pierwsza deklaracja           Nowa deklaracja, składana w związku ze zmianą danych, będących podstawą 

ustalenia  wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Data zaistnienia zmiany:    …………………………… 

Przyczyna zmiany:  

…………………………………………………………………………………………………………….……………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B.   DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM SIEDZIBY 
 

Pełna nazwa podmiotu 

 

Kraj 

 
Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

 

C.   ADRES NIERUCHOMOŚCI ( LOKALU ), NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Miejscowość 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

D.   OŚWIADCZENIE  

 
 

1.  Oświadczam,  że na terenie nieruchomości niezamieszkałej, wykazanej w punkcie C, są wytwarzane odpady 

komunalne        (właściwe zakreślić) 

  TAK  (wypełnić pkt 3, 4, 5 i część E)                             NIE   (wypełnić pkt 2 i część E) 

 
  
2.  Oświadczam,  że zgodnie z Ustawą o odpadach posiadam  umowę na wywóz odpadów produkcyjnych podpisaną z 

     przedsiębiorstwem ……………………………………………………………………………………………………. 
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5. Deklaruję, że odpady na terenie nieruchomości niezamieszkałej, wykazanej w punkcie C, będą gromadzone w 

następującej    ilości pojemników  (wpisać odpowiednią liczbę) : 

 

 

SPOSÓB SELEKTYWNY1 

 

SPOSÓB NIESELEKTYWNY2 

 

Wielkości 

pojemników: 

Rodzaj pojemnika 
 

Wielkości 

pojemników: 

Rodzaj 

pojemnika 

czarny zielony żółty niebieski brązowy czarny 

60 l- 80 l      60 l- 80 l  

110 l – 120 l      110 l – 120 l  

240 l      240 l  

360 l      360 l  

1 100 l      1 100 l  

5 000 l      5 000 l  

 

 

Objaśnienia: 
 
1 Selektywne gromadzenie odpadów to gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych 

  pojemnikach, z podziałem na następujące frakcje odpadów: 

      pojemnik ZIELONY – na szkło białe i kolorowe, 

      pojemnik ŻÓŁTY – na plastik,  tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe,  

      pojemnik  NIEBIESKI – na papier i tekturę, 

      pojemnik BRĄZOWY – na odpady ulegające biodegradacji, 

      pojemnik CZARNY - pozostałe odpady zmieszane (pozostające po wyselekcjonowaniu wcześniejszych rodzajów 

odpadów). 
 
2 Nieselektywne gromadzenie odpadów to gromadzenie odpadów, bez podziału na ich rodzaje oraz zmieszanie 

poszczególnych 

  frakcji odpadów w pojemnikach na odpady. 

 

3.  Oświadczam, że odpady na terenie  nieruchomości niezamieszkałej,  wykazanej w punkcie C będą zbierane w sposób: 

  selektywny (będę uiszczać niższą opłatę)                       nieselektywny (będę uiszczać wyższą opłatę) 
 

 

4.  Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości niezamieszkałej, wykazanej w punkcie C, będą wytwarzane w 

     następujących miesiącach ( niewłaściwe skreślić) : 
 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 
 

 

E.    OŚWIADCZENIE I  PODPIS  SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 
 

Imię 

 

 

Nazwisko 

Data wypełnienia  

 

 

Czytelny podpis 
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Uzasadnienie
W związku z wprowadzeniem nowych stawek dostosowuje się deklarację wraz z załącznikami do

obowiązujących wysokości z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe odpowiednio
w sposób selektywny i nieselektywny.

Id: 81EE6C5A-5351-4011-8CD4-1520190ABF69. Projekt Strona 1




