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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/53/2016 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 16 grudnia 2016 r. 

Jasne pola deklaracji należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, 

czarnym lub niebieskim kolorem 

…......................................................................................................................................................................... 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 

WŁAŚCICIELI 
(1)

 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
(2)  

POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMIN ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 

 

A. A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 

UL. ARCISZEWSKIEGO 10 

67-100 NOWA SÓL  

B. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (należy zakreślić właściwy kwadrat i uzupełnić dane): 

□ PIERWSZĄ DEKLARACJĘ
(3)

                    X NOWĄ DEKLARACJĘ
(3)

      □ KOREKTĘ DEKLARACJI
(4) 

 
DATA ZAISTNIENIA ZDARZENIA/ZMIANY:      01    -    05    -    2017       (dzień – miesiąc – rok)    
 

      
      PRZYCZYNA ZDARZENIA/ZMIANY***:………………………………………………………………………………… 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO
(5)

  
* wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną;                ** wypełnia tylko podmiot nie będący osobą fizyczną; 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

XOSOBA FIZYCZNA   □ OSOBA PRAWNA  □JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA** 

JAN KOWALSKI 

PESEL*: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

REGON**: 

              

NIP**: 

          

 

 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ WŁAŚCICIEL                      

□ WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA**** 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIELE**** 
□ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA / WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
□ INNY PODMIOT FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (wpisać jaki):  ………………………………… 

 
 
 
 
 

NR TELEFONU*** E-MAIL*** 

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO (należy wypełnić nr konta lub w przypadku jego braku - zakreślić kwadrat) ***: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. □ BRAK 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY FIRMY** (należy uzupełnić dane): 

KRAJ 
POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE 

POWIAT 
GŁOGÓW 

GMINA 

GŁOGÓW 

ULICA 
KALINOWA 

NR DOMU 
38 

NR LOKALU 

5 

KOD POCZTOWY  
67-200 

MIEJSCOWOŚĆ 
GŁOGÓW 

POCZTA 
GŁOGÓW 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku nadania numeru nieruchomości):    

 

 ………………………………………………. 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI LUB  

      WSPÓŁWŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ (należy wypełnić w przypadku, gdy składający nie jest     

      jedynym właścicielem): 

IMIĘ I NAZWISKO*/ 

NAZWA** 

ADRES ZAMIESZKANIA*/ 

ADRES SIEDZIBY** 

PESEL*/ REGON** NIP** NR TELEFONU*** 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy uzupełnić dane): 

KRAJ 
POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 
LUBUSKIE 

POWIAT 
WSCHOWA 

GMINA 

SŁAWA 

ULICA 
TRUSKAWKOWA 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

KOD POCZTOWY  
67-410 

MIEJSCOWOŚĆ 
RADZYŃ 

POCZTA 
SŁAWA 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku nadania numeru nieruchomości):    

 

 ………………………DZIAŁKA 254/54………………………. 

E. DANE KORESPONDENCYJNE (należy zakreślić właściwy kwadrat): 

X ZGODNE Z PODANYMI W CZĘŚCI C.    □ INNE (należy wypełnić poniżej): 

IMIĘ I NAZWISKO*/NAZWA** 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU GMINA 

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ POCZTA 

ZAZNACZYĆ W 

PRZYPADKU ZMIANY 

DANYCH 

OBOWIĄZKOWO 

NALEŻY PODAĆ 

DATĘ ZAISTNIENIA 

ZDARZENIA/ZMIANY 

WPISAĆ ADRES ZAMIESZKANIA 

W PRZYPADKU 

WSPÓŁWŁASNOŚCI LUB 

WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ 

MAŁŻEŃSKIEJ  NALEŻY 

WPISAĆ DANE  WSZYSTKICH 

WSPÓŁWŁAŚCICIELI, 

WSPÓŁZOBOWIĄZANYCH LUB  

DANE MAŁŻONKA  
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(6)

 DLA NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁEJ

(2)
: 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej odpady będą zbierane w sposób (należy 

zakreślić właściwy kwadrat):  

X  
SELEKTYWNY                                              □  NIESELEKTYWNY 

F.1. RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY
(7)

 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD 

JEDNEGO DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 

REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU  
(należy wpisać kwotę ryczałtowej opłaty zgodnie z wybranym w części F. sposobem zbiórki odpadów komunalnych i nie 

wypełniać części F.2. dotyczącej opłaty miesięcznej): 

RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA ODBIÓR 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 1 MAJA 

DO 30 WRZEŚNIA  

 

……………………210,00……………………………. 

F.2. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(6)

 DLA INNYCH NIŻ 

WYMIENIONE W CZEŚCI F.1 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
(2)

: 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (należy zakreślić właściwy kwadrat): 

□ gastronomiczna   □ użyteczności publicznej □ wypoczynkowa    □  ogrody działkowe      

□ inne: ……………………………………………………………. (określić) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej wskazanej w części D niniejszej deklaracji 
odpady komunalne

(6)
 gromadzone będą w pojemnikach o pojemności i w ilości jak poniżej. 

F.2.1. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE): 
Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników w miesiącu z 

danej nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych oraz stawki opłaty ustalonej dla pojemników uchwałą 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.  

Wysokość opłaty należy obliczyć w następujący sposób: 

liczba zadeklarowanych pojemników niesegregowanych odpadów w miesiącu (kolumna [3]) x  

stawka opłaty za pojemnik dla wybranego w części F. sposobu zbiórki odpadów  

komunalnych (kolumna [4]) = miesięczna wysokość opłaty (kolumna [5]) 

 Liczba pojemników 

w sztukach 
(8) 

 

 

[1]
 

Częstotliwość 

odbioru odpadów 
(9)  

 

 

[2]
 

Liczba 

zadeklarowanych 

pojemników  

w miesiącu 

[3]=[1]x[2] 

Stawka opłaty za 

pojemnik
(10) 

 

 

[4] 

Miesięczna 

wysokość opłaty: 

 

 

[5]=[3]x[4] 

pojemność 

10000 l. 
    

1. 

pojemność 

7000 l. 
    

2. 

pojemność 

5000 l. 
    

3.
 

pojemność 

3000 l. 
    

4.
 

pojemność 

1100 l. 
    

5.
 

pojemność 

240 l. 
    

6.
 

pojemność 

120 l. 
    

7.
 

Pojemność 

60 l. 
    

8. 

SUMA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (suma pozycji od nr 1 do nr 8 z kolumny [5]):  

UWAGA!  

NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ PÓL W CZĘŚCI F.2.2. NA ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE, JEŻELI W 

CZĘŚCI F. ZAZNACZONO SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW - NIESELEKTYWNY! 

F.2.2. POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE ZGROMADZONYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
 

PAPIER I TEKTURA 

Liczba pojemników w 

sztukach 
(8) 

[1]
 

Częstotliwość odbioru 

odpadów 
(9)  

[2]
 

Ilość odebranych 

pojemników w miesiącu 

[3]=[1]x[2] 

pojemność 7000 l.    

pojemność 5000 l.    

pojemność 3000 l.    

pojemność 1100 l.    

pojemność 240 l.    

pojemność 120 l.    

pojemność 80 l.    

pojemność 60 l.    

inny typ pojemnika: …………..  l.    

TWORZYWA SZTUCZNE, 
METALE 

Liczba pojemników w 

sztukach 
(8) 

[1]
 

Częstotliwość odbioru 

odpadów 
(9)  

[2]
 

Ilość odebranych 

pojemników w miesiącu 

[3]=[1]x[2] 

pojemność 7000 l.    

pojemność 5000 l.    

pojemność 3000 l.    

pojemność 1100 l.    

pojemność 240 l.    

pojemność 120 l.    

pojemność 80 l.    

pojemność 60 l.    

inny typ pojemnika…………..  l.    

SZKŁO 

Liczba pojemników w 

sztukach 
(8) 

[1]
 

Częstotliwość odbioru 

odpadów 
(9)  

[2]
 

Ilość odebranych 

pojemników w miesiącu 

[3]=[1]x[2] 

pojemność 7000 l.    

pojemność 5000 l.    

pojemność 3000 l.    

pojemność 1100 l.    

pojemność 240 l.    

pojemność 120 l.    

pojemność 80 l.    

pojemność 60 l.    

inny typ pojemnika: …………..  l.    

NIE WYPEŁNIAĆ W PRZYPADKU 

WPISANIA STAWKI RYCZAŁTOWEJ 

FRAKCJE SELEKTYWNE -   NIE 

WYPEŁNIAĆ W PRZYPADKU 

WPISANIA STAWKI RYCZAŁTOWEJ 
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BIODEGRADOWALNE 

Liczba pojemników w 

sztukach 
(8) 

[1]
 

Częstotliwość odbioru 

odpadów 
(9)  

[2]
 

Ilość odebranych 

pojemników w miesiącu 

[3]=[1]x[2] 

pojemność 7000 l.    

pojemność 5000 l.    

pojemność 3000 l.    

pojemność 1100 l.    

pojemność 240 l.    

pojemność 120 l.    

pojemność 80 l.    

pojemność 60 l.    

inny typ pojemnika: …………..  l.    

□ zgłaszam kompostownik i rezygnuję z pojemnika na odpady biodegradowalne*** 

(można zakreślić kwadrat jedynie w przypadku wyboru zbiórki odpadów w sposób selektywny) 

G. DANE PEŁNOMOCNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(11)

: 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL NR TELEFONU*** E-MAIL*** 

H. OŚWIADCZENIE ORAZ PODPIS LUB PODPISY SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ: 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

…...........................................................................                 ............................................   ............................... 
  (miejscowość i data)                          (czytelny podpis lub podpisy)

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.z 2016 r. poz.599  z późn. zm.). 

I. ADNOTACJE ORGANU: 

Objaśnienia: 

*  wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną; 

** wypełnia tylko podmiot nie będący osobą fizyczną;  

*** pola nieobowiązkowe; 

**** deklarację podpisuje każdy ze współmałżonków, bądź każdy ze współwłaścicieli. 

 (1)
 właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku nieruchomości wielolokalowej, w której ustanowiono odrębną 

własność lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię 

mieszkaniową. 

(2)
 nieruchomość niezamieszkała - rozumie się przez to nieruchomości służące innej funkcji niż mieszkalna np. użyteczności publicznej – m.in. urzędy, 

siedziby firm, ośrodki wypoczynkowe, hotele, domki letniskowe, ogrody działkowe, targowiska itp.  

 (3)
 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

(4) 
w przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę uwzględniającą 

zmiany. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

(5) 
jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt 1 objaśnień, obowiązany do ich 

wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa powyżej mogą w drodze 

umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.  

(6) 
odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej np. w wyniku działalności gospodarczej, handlowo-usługowej, oświatowej czy 

kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających                            w gospodarstwach 
domowych. Odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych nie są to m.in. odpady poprodukcyjne oraz wszystkie 
odpady niebezpieczne. 

 
(7) 

ryczałtowa stawka opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w zależności od sposobu zbiórki 
odpadów komunalnych wynosi: 

 

Zbiórka selektywna (w zł) Zbiórka nieselektywna (w zł) 

210,00 390,00 

 

W przypadku domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część 
roku – odbiór odpadów odbywać się będzie w okresie od 1 maja do 30 września  
z pojemnika o pojemności 120 l. dla każdego rodzaju odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z następującą częstotliwością odbioru odpadów 

komunalnych: 
 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

Rodzaj odpadów komunalnych: Cykl odbioru odpadów Częstotliwość odbioru odpadów 

Odpady komunalne niesegregowane i biodegradowalne Jeden raz na dwa tygodnie 2 

Odpady segregowane komunalne (papier, tworzywa, szkło) Jeden raz na cztery tygodnie 1 
 

(8)
 zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku gmin Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość”, obowiązują następujące minimalne 

objętości określone w litrach pojemników do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli z tego pojemnika 

korzysta: 
 
a) nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź całodobowo przebywają mieszkańcy:  

 

niesegregowane odpady odpady biodegradowalne pozostałe selektywnie zbierane 

1) od 1 do 5 osób - 120 l, 
2) od 6 do 10 osób – 240 l, 

3) od 11 do 20 osób – 2 x 240 l, 
4) od 21 do 40 osób – 1100 l. 

1) od 1 do 5 osób - 120 l, 
2) od 6 do 10 osób – 240 l, 

3) od 11 do 20 osób – 2 x 240 l, 
4) od 21 do 40 osób – 4 x 240 l. 

1) od 1 do 5 osób - 80 l, 
2) od 6 do 10 osób – 120 l, 

3) od 11 do 20 osób – 240 l, 
4) od 21 do 40 osób – 2 x 240 l. 

 
b) nieruchomości użyteczności publicznej: 
 

niesegregowane odpady  odpady biodegradowalne pozostałe selektywnie zbierane 

1) od 1 do 15 osób - 120 l, 

2) od 16 do 30 osób – 240 l. 

1) od 1 do 15 osób - 120 l, 

2) od 16 do 30 osób – 240 l. 

1) od 1 do 15 osób -  60 l,  

2) od 16 do 30 osób – 120 l. 

 
c) nieruchomości użyteczności publicznej szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki:  

niesegregowane odpady  odpady biodegradowalne pozostałe selektywnie zbierane 

1) od 1 do 45 osób -  120 l, 

2) od 46 do 90 osób – 240 l. 

1) od 1 do 45 osób - 120 l, 

2) od 46 do 90 osób – 240 l. 

1) od 1 do 45 osób – 60 l, 

2) od 46 do 90 osób – 120 l. 

 
 

 
 
 

 

NIE WYPEŁNIAĆ W PRZYPADKU 

WPISANIA STAWKI RYCZAŁTOWEJ 

 

W PRZYPADKU KORZYSTANIA 

Z KOMPOSTOWNIKA NALEŻY 

ZANACZYĆ KRZYŻYKIEM 

JEŻELI ZOBOWIĄZANEGO 

REPREZENTUJE 

PEŁNOMOCNIK NALEŻY 
WYPEŁNIĆ (PATRZ: 

OBJAŚNIENIA PUNKT 11) 

PODPISY WSZYSTKICH 

WSPÓŁWŁAŚCICIELI, 

WSPÓŁZOBOWIĄZANYCH LUB  

OBOJGA MAŁŻONKÓW  LUB 

PEŁNOMOCNIKA  (PATRZ: 

OBJAŚNIENIA PUNKT 11) 
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d) w zwartej zabudowie rodzinne ogrody działkowe:  
 

niesegregowane odpady  odpady biodegradowalne pozostałe selektywnie zbierane 

24 ogrody – 240 l, w sezonie* 24 ogrody – 240 l, w sezonie* 24 ogrody – 240 l, w sezonie* 

 
*W okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 30 września każdego roku, i 3 l. poza tym okresem zmieszanych odpadów komunalnych na każdą działkę 
miesięcznie; 

 
e) pozostałe nieruchomości niezamieszkałe: 
 

niesegregowane odpady  odpady biodegradowalne pozostałe selektywnie zbierane 

1) od 1 do 3 osób - 60 l,  
2) od 4 do 9 osób - 120 l,  
3)od 10 do 20 osób – 240 l.  

1) od 1 do 3 osób - 60 l,  
2) od 4 do 9 osób - 80 l,  
3) od 10 do 20 osób – 120 l. 

1) od 1 do 3 osób - 60 l,  
2) od 4 do 9 osób - 120 l,  
3) od 10 do 20 osób – 240 l. 

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane zobowiązani są dostosować miesięczną 
pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, według określonej minimalnej częstotliwości odbioru (pkt (9) objaśnień) , minimalnej ilości 
pojemników (pkt (8) objaśnień), tj. jeżeli na nieruchomości niezamieszkałej istnieje konieczność podstawienia pojemników większych ponad ilości 

minimalne to należy pojemniki o mniejszej pojemności zamienić na takie o zwiększonej pojemności i uwzględnić to w Kolumnie  [1]. 
 
(9)

 zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku gmin Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość”, obowiązują następujące częstotliwości 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:  
 

Nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź całodobowo przebywają mieszkańcy (z wyłączeniem domów 

letniskowych w zabudowie jednorodzinnej) 

Rodzaj odpadów komunalnych: Cykl odbioru odpadów  Częstotliwość odbioru 
odpadów do deklaracji 
(Kolumna  [2]) 

Odpady komunalne niesegregowane i biodegradowalne jeden raz w tygodniu 4 

Odpady segregowane komunalne (papier, tworzywa, szkło) jeden raz na dwa tygodnie 2 

   

Pozostałe nieruchomości 

Rodzaj odpadów komunalnych: Cykl odbioru odpadów  Częstotliwość odbioru 
odpadów do deklaracji 
(Kolumna  [2]) 

Odpady komunalne niesegregowane i biodegradowalne jeden raz na dwa tygodnie 2 

Odpady segregowane komunalne (papier, tworzywa, szkło) jeden raz na cztery tygodnie 1 
 

(10) 
stawki opłat za jednokrotny odbiór pojemnika o określonej pojemności wg zadeklarowanego sposobu zbiórki odpadów komunalnych wynoszą:  

 

Pojemność pojemnika Zbiórka selektywna (w zł) Zbiórka nieselektywna (w zł) 

10000 l. 1800,00 3200,00 

7000 l. 1230,00 2300,00 

5000 l. 880,00 1600,00 

3000 l. 530,00 950,00 

1100 l. 195,00 350,00 

240 l. 42,00 79,00 

120 l. 21,00 39,00 

60 l. 11,00 19,00 

 
(11) 

jeżeli w imieniu zobowiązanego deklarację podpisuje pełnomocnik reprezentujący właściciela nieruchomości, to do deklaracji należy dołączyć 

oryginał bądź uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa zgodnego z art. 80a ustawy Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.) lub 
należy dołączyć np. prawomocny wyrok sądu ustanawiający przedstawiciela ustawowego, uchwałę wspólnoty o wyborze zarządu, umowę w formie aktu 
notarialnego o określeniu sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej, umowę spółki cywilnej, z których 

wynika umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji i/lub korekt deklaracji.  

 


