
Przykład wypełniania deklaracji    o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    dla   nieruchomości  
mieszanej w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej:

1. W części A. Obowiązek złożenia deklaracji zaznaczyć pkt 2 nowa deklaracja, składana w związku ze zmianą danych będących
podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  datą  zaistnienia  zmiany
od 1 stycznia 2021 r.

2. Wypełnić część B.1. Dane składającego deklarację.

3. Wypełnić część B.2. Adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację.

4. Wypełnić część B.3. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.



5.  W części  C.  Oświadczenie właściciela nieruchomości  zamieszkałej  (dot.  części  nieruchomości,  na której  zamieszkują
mieszkańcy) podać  liczbę  osób  zamieszkujących  na  nieruchomości  oraz  stawkę  opłaty  za  osobę,  obowiązującą  w  dacie
1 stycznia 2021 r., tj. 15,00 zł. 

6.  W  części  D.  Oświadczenie  właściciela  nieruchomości  niezamieszkałej,  na  której  powstają  odpady  komunalne
(dot. części nieruchomości, na której prowadzona jest działalności gospodarcza, społeczna lub publiczna) podać pojemność, ilość
oraz częstotliwość wywozu pojemników na zmieszane odpady komunalne oraz podać ilość oddawanych w trakcie miesiąca worków
z surowcami wtórnymi.

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałej obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.:
a) za worek o pojemności  120 l  na surowce wtórne -  10,40 zł    – na papier,  metale,  tworzywa sztuczne,  szkło kolorowe  

i bezbarwne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady;



b) za pojemnik na   zmieszane odpady komunalne:  
 o pojemności 55 l - 2,90 zł
 o pojemności 60 l - 3,10 zł
 o pojemności 110 l - 5,80 zł
 o pojemności 120 l - 6,30 zł
 o pojemności 240 l - 12,70 zł
 o pojemności 1100 l - 58,20 zł
 o pojemności 5000 l - 264,50 zł
 o pojemności 7000 l - 370,30 zł
 o pojemności 10000 l - 529,00 zł.

W przypadku zadeklarowania pojemnika o pojemności 55 litrów lub 60 litrów należy zadeklarować częstotliwość pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie rzadszą niż raz na dwa tygodnie  .  

7. Wypełnić część E. Oświadczenie właściciela nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej.

8. W części H. Uwagi składającego deklarację podać nazwę prowadzonej na części nieruchomości niezamieszkałej działalności
gospodarczej, społecznej lub publicznej, dla której w części D deklaracji wskazano pojemniki na zmieszane odpady komunalne
i worki na surowce wtórne.

9.  W części I.  Oświadczenie i  podpis składającego deklarację  wpisać miejscowość i  datę  wypełniania deklaracji  oraz  się
czytelnie podpisać.


