
Załącznik numer 1 do uchwały XVII/114/2016  Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2016 roku 

 
Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI - na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
 

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU, WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI, UL. CIASTOWICZA 11, 62-085 SKOKI 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem ”x” właściwy kwadrat): 

□ pierwsza deklaracja                                                □  nowa deklaracja  

(data zamieszkania: ……..-………-……..…)              (data zaistnienia zmiany: ……..-………-…….....) 

□ korekta deklaracji                          
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć znakiem „x” właściwy kwadrat): 

□ Właściciel       □ Współwłaściciel         □ Użytkownik wieczysty              

□ Jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu                 

□  Inny podmiot władający nieruchomością 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Osoba fizyczna  

3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. Data urodzenia  6. PESEL 

7. Imię matki 8. Imię ojca 

9. Numer telefonu 10. Adres e-mail  

D.2. Pozostałe podmioty 

11. Pełna nazwa 12. NIP 

13. REGON 14. Numer telefonu 15. Adres e-mail 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 18. Nr geod. działki* 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta              

   * wypełnić w przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego 

F. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ* 
* wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania lub siedziby jest inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

22.Kraj 23.Województwo 24.Powiat 25.Gmina 

26.Ulica 27.Nr domu 28.Nr lokalu 

29.Miejscowość 30.Kod pocztowy 31.Poczta 

 

G. OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY POWSTAJĄCE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WKSAZANEJ W CZEŚCI „E” 
GROMADZONE BĘDĄ W SPOSÓB (zaznaczyć znakiem „x” właściwy kwadrat)::                                     

 
□ selektywny  □  nieselektywny 



                                                                           

 

H. LICZBA PROWADZONYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH NA NIERUCHOMOŚCI (we właściwym kwadracie wpisać 

ilość gospodarstw domowych): 

jednoosobowe □,                       liczące od 2 do 3 osób □,          liczące od 4 do 5 osób □, 

liczące 6 osób □,                       liczące powyżej 6 osób □. 
 

I. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI liczonej jako 
iloczyn prowadzonych na nieruchomości gospodarstw domowych i stawki opłaty 

a) dla jednego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości, liczącego do 6 osób: 

1 
 

x  
 

=  
 

(gospodarstwo domowe) 
 

(stawka opłaty, ustanowiona uchwałą w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty) 
 

(wysokość miesięcznej 
opłaty) 

 

b) dla jednego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości, liczącego powyżej 6 osób: 

1 
 

x  
 

+  
 

=  
 

(gospodarstwo 
domowe)  

(stawka opłaty, ustanowiona uchwałą w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty) 
 

(… zł za każdą 
kolejną osobę w 
gosp. domowym) 

 
(wysokość 

miesięcznej opłaty) 
 

c) dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości: 

Wielkość gospodarstwa 

domowego 

Liczba gospodarstw 

domowych 

Stawka opłaty, ustanowiona uchwałą w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

stawki tej opłaty 

Wysokość 

miesięcznej 

opłaty 

Jednoosobowe    

 
Liczące od 2 do 3 osób    

 
Liczące od 4 do 5 osób    

 
Liczące 6 osób    

 
Liczące powyżej 6 osób  

 

  

RAZEM: 
 RAZEM:  

 

J. POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

K. DATA WYPEŁNIENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

 

                                             (data) 

 

            (czytelny podpis składającego deklarację) 
 

 

L. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 

       
 
Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym 

 
      ………………………………….. 
                  (data i podpis) 

 


