
D-1
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZAŁĄCZNIK D1

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

D-1.1. DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.) 

D-1.2. RODZAJ  NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne  (dla każdej nieruchomości budynkowej należy złożyć odrębną 

deklarację)1.   Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

          Zabudowa jednorodzinna – budynek mieszkalny zawierający do 2 lokali mieszkalnych

          Zabudowa wielorodzinna – budynek mieszkalny zawierający 3 i więcej lokali mieszkalnych 

D-1.3. OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ***

*** Miesięczna opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w Uchwale Rady Gminy Linia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

4.  Stawka opłaty ( od pierwszej do czwartej osoby) **** 5. ……………….….  zł …….… gr.

2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość wskazaną w części E 3. …………………...……… osób

D-1.4. Odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny

6. Stawka opłaty ( pięć i więcej osób) **** 7. ……………….….  zł …….… gr.

8. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

        (liczona jako iloczyn liczby osób oraz stawki opłaty osobowej z pozycji 6)

9. …………  zł …….… gr./m-c

……………….x………………….. =

 liczba osób      stawka opłaty    

10. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

        (liczona jako iloczyn liczby osób oraz stawki opłaty osobowej z pozycji 7)

11 …………  zł …….… gr./m-c

……………….x………………….. =

 liczba osób      stawka opłaty    

12. SUMA miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poz. 9 + 11) 13 …………  zł …….… gr./m-c

D-1.5.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………….. ………………………….………….
(data) (czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska; 

pieczątka osoby upoważnionej)


