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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/121/16 

Rady Gminy Czermin z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

 

B. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 

      Właściciel 

       

      Współwłaściciel 

 

      Użytkownik wieczysty 

 

      Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu 

      

       Inny podmiot władający nieruchomością 

 

C. Dane Składającego deklarację 

               Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

        osoba fizyczna                        osoba prawna                  jednostka organizacyjna nie posiadająca            
osobowości prawnej 

Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

 
 
NIP 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pesel 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość 
 

Ulica Nr domu 

 
Nr lokalu 

Poczta 

 
Kod pocztowy Nr telefonu 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

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

(Dz.U. z 2016 r., poz. 250) 

Składający: 

Formularz przeznaczony jest 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 
deklaracji: 

Urząd Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin 

Termin składania 
 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 
dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

A. Obowiązek złożenia deklaracji 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 

1. pierwsza deklaracja od ................................................. (DD-MM-RR) 

2. nowa deklaracja  po zmianie danych od ................................................................... (DD-MM-RR) 

3. korekta deklaracji od .................................................... (DD-MM-RR) 
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D. Adres Nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 
Miejscowość 

 
Nr budynku Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 
Poczta 

Numer działki ewidencyjnej: ........................... ark. mapy .................. (podać w przypadku braku nr budynku) 

 
 

E. Adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z tabeli D 
Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina  
 

Miejscowość 
 

Ulica Nr domu 

 
Nr lokalu 

Poczta 

 
Kod pocztowy Nr telefonu 

 

 
 

F. Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi (zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

        Odpady są gromadzone w sposób selektywny – do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje się  
stawkę niższą.  

 
        Odpady nie są gromadzone w sposób selektywny – do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę 

wyższą 
 

 

 

G. Ilość pojemników i kwota opłaty za pojemnik (i) znajdujące się na nieruchomości 
niezamieszkałej a na której powstają odpady komunalne 

I. Wielkości 
pojemników na 
odpady  
komunalne 

II. Stawka opłaty za pojemnik 
III. Liczba 

pojemników 
(miesięcznie) 

IV. Wysokość 
opłaty 

(iloczyn kolumn  
IIa x III lub 

 IIb x III) 

a. Odpady 
gromadzone 
selektywnie 

b. Odpady 
gromadzone 

nieselektywnie 

0,08 m3 17,00 zł 25,00 zł   

0,11/0,12 m3 18,00 zł 27,00 zł   

0,24 m3 33,00 zł 49,00 zł   

1,1 m3 150,00 zł 220,00 zł   

5 m3 480,00 zł 720,00 zł   

7 m3 600,00 zł 900,00 zł    

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny IV) 

 
                                          zł 
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H. Dotyczy właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywanych jedynie przez część roku 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

A B 

IL
O

C
ZY

N
 C D 

ODPADY ZBIERANE 

SELEKTYWNIE 

ODPADY ZBIERANE 

NIESELEKTYWNIE 

LICZBA DOMKÓW 
LETNISKOWYCH NA 
NIERUCHOMOŚCI 

DEKLAROWANA 
RYCZAŁTOWA OPŁATA 

(A lub B x C) 

108,00 162,00 X 

  

 

 
 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm) 

 

I. Podpis składającego deklarację 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 

 
 
 
 
      ………………………………….                                           …………………………………........................................... 
         miejscowość i data                                                                                   czytelny podpis  


