
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 
 

INFORMACJA  
NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKO ŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 
 

Podstawa prawna: Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie  
  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli/użytkowników lokali użytkowych (w budynkach wielolokalowych), 
w których wytwarzane są odpady komunalne. 

Miejsce składania: Zarządca nieruchomości 

A.  OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA INFORMACJI  

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

        informacja składana po raz pierwszy   

        zmiana danych zawartych w poprzedniej informacji (data zmiany)  
  -   -     

(dzień-miesiąc-rok) 

B.  DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ ĄCEGO INFORMACJ Ę WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA 
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej) 
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą 

2. Nazwisko i imię*/ Pełna nazwa** 
 

3. Kraj 4. Województwo 5. Powiat 

 

6. Gmina 

 

7. Ulica 

 

8. Nr domu 

 

9. Nr lokalu 

 

10. Miejscowość 

                   

11. Kod pocztowy 

 

12. Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU) NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

13. Miejscowość 

 

14. Ulica 15. Nr budynku 16. Nr lokalu 

G. INFORMACJA NA TEMAT PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI W LOKALU U ŻYTKOWYM 

29. Rodzaj prowadzonej działalności na terenie lokalu użytkowego: 

 

 

na której znajduje się/pracuje (należy podać liczbę): 

1) pracowników osób 

2) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku osób 

3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym szt. 

4) łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, pensjonacie itp. szt. 

5) ogródków działkowych  szt. 

6) grobów szt. 
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D. PRZEWIDYWANA ILO ŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH MIESI ĘCZNIE NA TERENIE LOKALU  

Odpady zbierane selektywnie 

 
Zmieszane 

odpady 
komunalne 

Papier i opakowania 
z papieru  

(nie dotyczy opakowań 
zbiorczych) 

Szkło 
i opakowania ze 

szkła 

Tworzywa sztuczne, 
metal, opakowania 
wielomateriałowe 

Odpady zielone 
z pielęgnacji ogrodów 
i terenów zielonych 

Ilość wytwarzanych 
odpadów 

komunalnych  

w ciągu miesiąca 

(w m3) 

     

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ INFORMACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
INFORMACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że są mi znane przepisy art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia 
właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, 
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” oraz art. 233 § 1 
Kodeksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

17. Data 
 

18. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 
 
POUCZENIE:  

1. Zgodnie z ustawą o odpadach, pod pojęciem odpadów komunalnych rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. W przypadku zmiany przewidywanej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, należy niezwłocznie złożyć nową 
informację do Zarządcy nieruchomości. 

2. Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w sposób określony przez Zarządcę nieruchomości. 

3. Wzór informacji Zarządca przekazuje do wypełnienia właścicielom/użytkownikom lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych, 
w których wytwarzane są odpady komunalne. Na podstawie informacji złożonych przez właścicieli/użytkowników lokali, Zarządca 
składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarządca zobowiązany jest przechowywać w/w 
informacje i w przypadku weryfikacji danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, przedstawić je Zarządowi Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. 

4. Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą przetwarzane dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych 
wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

 
 


