
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI,DRUKOWANYMI LITERAMI,CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością

Miejsce składania: Urząd Miejski w Piszu

Organ właściwy
do złożenia deklaracji: Burmistrz Pisza

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w deklaracji ………………………………………………….
                        (dzień - miesiąc - rok)

B.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędacych osobami fizycznymi

Składający:
osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię*/pełna nazwa

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.Deklaracja sposobu gromadzenia odpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat)

gromadzone jako zmieszane gromadzone selektywnie *
          *Jeżeli selektywnie to opłata jest niższa.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/372/13
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 25 lutego 2013r.

JAN KOWALSKI

X

X
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POLSKA WARMIŃSKO-MAZURSKIE PISKI

PISZ PISKA 4

PISZ 12-200 PISZ

X

WZÓR



a) gromadzone jako zmieszane

X =

b) gromadzone selektywnie

X =

1. Odpady zmieszane
X =

2. Odpady gromadzone selektywnie
X =

D.ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Dzielnica Kod pocztowy Poczta

Obręb/arkusz/numer działki

1.Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Oświadczam,że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje…………………………
                       (liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

…………………………………….. .................14 zł....................... …………………………………zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

…………………………………….. .................12 zł....................... …………………………………zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi………………………………………………………..zł

(słownie……………………………………………………………………………………………………………………………….....)

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady

Oświadczam,że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne
gromadzone są………………………………………………………………………………………………………………………….

(liczba i rodzaj pojemników oraz ceny zawarte są w objaśnieniach)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

……………………………………. ……………………………………. ………………………………….zł
(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi………………………………………….zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………..)

……………………………………. ……………………………………. ………………………………….zł
(miesięczna liczba worków lub dodatkowych 

pojemników selektywnie gromadzonych odpadów)
(stawka opłaty) (iloczyn liczby worków lub pojemników i stawki opłaty)
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(ilość poj. w 
miesiącu)

(ilość poj. w 
miesiącu)

(ilość worków w 
miesiącu)

3. Dotyczy właścicieli działek rekreacyjnych i letniskowych na których wytwarzane są odpady sezonowo

Oświadczam,że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady powstają w miesiącach:
……………………………………………………………………………

(wskazać każdy miesiąc)

i gromadzone są w pojemnikach lub w workach

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

  a) gromadzone jako zmieszane
     - pojemnik SM 110 o poj. 0,11 m3  - 40 zł x ............................................... = ................................................... z ł

(ilość poj. w miesiącu) (wysokość opłaty w m-cu)

     - pojemnik PA 1100 o poj. 1,1 m3  - 86 zł x ............................................... = ................................................... z ł
(ilość poj. w miesiącu) (wysokość opłaty w m-cu)

     - worek 120L  -                                 40 zł x ............................................... = ................................................... z ł
(ilość worków w miesiącu) (wysokość opłaty w m-cu)

  b) gromadzone selektywnie
     - pojemnik SM 110 o poj. 0,11 m3  - 8 zł x ............  + 8 zł x ………………………….. = ....................................... zł

     - pojemnik PA 1100 o poj. 1,1 m3  - 44 zł x  ........... + 8 zł x ………………………….. = ..................................... zł

(wysokość opłaty w m-cu)(ilość worków lub dodatkowych pojemników 
selektywnie odebranych odpadów w miesiącu)

     -  worek 120L  -                                 8 zł x ........... + 8 zł x ………………………….. = ........................................ zł

(ilość worków lub dodatkowych pojemników 
selektywnie odebranych odpadów w miesiącu)

(wysokość opłaty w m-cu)

(ilość worków lub dodatkowych pojemników 
selektywnie odebranych odpadów w miesiącu)

(wysokość opłaty w m-cu)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi………………………………………….zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………..)

4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość, o której mowa
w pkt 1, a część nieruchomość, o której mowa w pkt 2 lub 3

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w pkt 1,2 lub 3.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi………………………………………………………...zł
(należy wpisać sumę opłat z punktów 1-3)

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………..)

E.ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

G.ADNOTACJE ORGANU

F.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………. ………………………………………………….
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

PISZ, 15.04.2013 r. JAN KOWALSKI

VI, VII, VIII

1 3 32

32
TRZYDZIEŚCI DWA  00/100

68

SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM  00/100




