
Załącznik nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ZAŁĄCZNIK - NZ NR ………………… 
A. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE/ 
NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 
ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

A.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): A.3. OŚWIADCZENIE 

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ UŻYTKOWNIK 

□ POSIADACZ 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, 
funkcjonuje instytucja/prowadzona jest 
działalność gospodarcza (wypełnić jeśli dotyczy): 

(wpisać nazwę instytucji lub rodzaj prowadzonej 
działalności) 

B. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
B.1. POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE 

Rodzaj pojemnika (wybierz właściwe/jeżeli zgłaszasz 
ustanie obowiązku ponoszenia opłaty nie zaznaczaj) Liczba pojemników 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

(nie rzadziej niż dwa 
razy w miesiącu) 

Deklarowana 
liczba 

pojemników - 
iloczyn wartości z 

kol. 2 , kol. 3 

Stawka opłaty 
[zł] 

Wysokość opłaty 
[zł/miesiąc] - iloczyn 
wartości z kol. 4 oraz 

właściwej stawki z 
kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

□ pojemnik o poj. 60 litrów    2,50 
  

□ pojemnik o poj. 80 litrów    3,50 
  

□ pojemnik o poj. 110 litrów    5,00 
  

□ pojemnik o poj. 120 litrów    5,50 
  

□ pojemnik o poj. 140 litrów    6,50 
  

□ pojemnik o poj. 240 litrów    11,50 
  

□ pojemnik o poj. 360 litrów    17,50 
  

□ pojemnik o poj. 1100 litrów    54,00 
  

□ pojemnik o poj. 7000 litrów (Kp7)    344,00 
  

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem  
B.2. POJEMNIKI (W TYM WORKI) NA ODPADY: PAPIER, PLASTIK, SZKŁO, BIOODPADY ZIELONE BEZ BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE - KUCHENNE  (wypełnić jeśli dotyczy) 

Rodzaj pojemnika (wybierz właściwe/jeżeli 
zgłaszasz ustanie obowiązku ponoszenia opłaty nie 

zaznaczaj) 
Liczba pojemników Częstotliwość odbioru 

odpadów 

Deklarowana 
liczba 

pojemników - 
iloczyn wartości 
z kol. 2 , kol. 3 

Stawka opłaty 
[zł] 

Wysokość opłaty 
[zł/miesiąc] - iloczyn 
wartości z kol. 4 oraz 

właściwej stawki z 
kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

□ worek o poj. 80 litrów    11,00  
□ worek o poj. 100 litrów    14,00  
□ pojemnik o poj. 1100 litrów    54,00  

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem  



 
B.3. POJEMNIKI (W TYM WORKI) NA BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE - KUCHENNE (wypełnić jeśli dotyczy) 
(miesiące I-VI, IX-XII) 

Rodzaj pojemnika (wybierz właściwe/jeżeli 
zgłaszasz ustanie obowiązku ponoszenia opłaty nie 

zaznaczaj) 
Liczba pojemników 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

(nie rzadziej niż dwa 
razy w miesiącu) 

Deklarowana 
liczba 

pojemników - 
iloczyn wartości 
z kol. 2 , kol. 3 

Stawka opłaty 
[zł] 

Wysokość opłaty 
[zł/miesiąc] - iloczyn 
wartości z kol. 4 oraz 

właściwej stawki z 
kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

□ worek o poj. 100 litrów    14,00  
□ pojemnik o poj. 1100 litrów    54,00  

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem  

wypełnić jeśli punkt B2 lub B3 dotyczy (poz. razem B1+ poz. razem B2+ poz. razem B3) Ogółem  
B.4. POJEMNIKI (W TYM WORKI) NA BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE - KUCHENNE (wypełnić jeśli dotyczy) 
(miesiące VII-VIII) 

Rodzaj pojemnika (wybierz właściwe/jeżeli 
zgłaszasz ustanie obowiązku ponoszenia opłaty nie 

zaznaczaj) 
 Liczba pojemników 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

(nie rzadziej niż dwa 
razy w tygodniu) 

Deklarowana 
liczba 

pojemników - 
iloczyn wartości 
z kol. 2 , kol. 3 

Stawka opłaty 
[zł] 

Wysokość opłaty 
[zł/miesiąc] - iloczyn 
wartości z kol. 4 oraz 

właściwej stawki z 
kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

□ worek o poj. 100 litrów    14,00  
□ pojemnik o poj. 1100 litrów    54,00  

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem  
wypełnić jeśli punkt B4 dotyczy (poz. razem B1+ poz. razem B2+ poz. razem B4) Ogółem   

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


