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1. Numer Identyfikacji Podatkowej właściciela – jeżeli go 

obowiązuje 

2. Nr dokumentu Załącznik Nr 1  

do uchwały nr XXXI/277/13 

Rady Gminy Szczerców 

z dnia 27 czerwca 2013r. 

 

D-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

USŁUGI DODATKOWE 

 

  

    

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami);  

 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 

także innych podmiotów władających nieruchomością.  

 

 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 10 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi.   

Miejsce składania: Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.  

A.MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

 3. Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

 

 

 

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. złożenie deklaracji    2. korekta deklaracji 

 

C.PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat i podkreślić właściwe): 

właściciel nieruchomości  

współwłaściciel 

użytkownik wieczysty 

zarządca nieruchomości wspólnej 

najemca, dzierżawca 

inny 

  

 

D.DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

 

E.DANE IDENTYFIKACYJNE   

 6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna   2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

 7. Nazwa pełna * / Nazwisko **/ tel. kontaktowy 

 

 

 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **  

 9. Identyfikator REGON 

 

10. Numer PESEL ** 

 

 

F. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**  

 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat   

 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu  

 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta  



POLA JASNE WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 
 

D-1 2/2 

 

G.DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

21. Miejscowość 22. Ulica 23. Nr posesji 

H.ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI DODATKOWE 

H.1 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG DODATKOWYCH 

24.Deklaruję zapotrzebowanie na następujące usługi dodatkowe (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 odbiór i zagospodarowanie ponadnormatywnych ilości odpadów komunalnych zmieszanych (wraz z usługą 

udostępnienia pojemnika lub worka o pojemności ……………………… litrów*),  * - wpisać odpowiednio 120, 240, 1100 lub 7000 

 odbiór i zagospodarowanie ponadnormatywnych ilości odpadów komunalnych pozostałych (wraz z usługą 

udostępnienia pojemnika lub worka o pojemności ……………………. litrów), *),  * - wpisać odpowiednio 120, 240, 1100 lub 7000 

 odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wraz z usługą podstawienia odpowiedniego 

pojemnika lub kontenera), 

 odbiór i zagospodarowanie bioodpadów (wraz z usługą podstawienia odpowiedniego pojemnika). 

 

25.  Usługa jednorazowa     usługa prowadzona w okresie ………………………………………………………..*** 
(zaznaczyć odpowiednio)                                                                         (wpisać okres korzystania z usługi) 

 

26.Oświadczam, że na terenie nieruchomości, określonej w części G deklaracji  jest   nie jest
***

(zaznaczyć 

odpowiednio) prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła. 

 

27.Oświadczam, że odpady powstają na nieruchomości  zamieszkałej   niezamieszkałej***(zaznaczyć odpowiednio). 

  

 

I.ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 
 

 Kwota opłaty dodatkowej (oblicza i wpisuje właściciel) 
 
 

28. 
 

zł 

 

J.OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
 

 29. Imię 30. Nazwisko  

 31. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 
 

32. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/ osoby 

reprezentującej  

 

 

K.ADNOTACJE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA  
 

 33. Uwagi organu   

 34. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

35. Podpis przyjmującego formularz  

 
Pouczenie 

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

17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.). 


