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D-2 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

ZAŁĄCZNIK D2 - INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ I MIESZANEJ, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 

(lokale na działalność gospodarczą,  obiekty użyteczności  publicznej, nieruchomości pozostałe) 
            
D-2.1. NAZWA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI: 

Lp. Nazwa działalności: NIP: 

1.   

                       

D-2.2. DEKLARACJA WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY ORAZ OBLICZANIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Deklaruję potrzebę wyposażenia nieruchomości we wskazaną poniżej ilość sztuk pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych o wskazanych pojemnościach i ustalam 
wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

Odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny: 

ODPADY ZMIESZANE 

Miesięczna stawka 
opłaty za odpady 

zmieszane  
(2x3) 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE 

Miesięczna stawka 
opłaty za tworzywa 

sztuczne, metale 
(6x7) 

SZKŁO Stawka** 

Miesięczna  
stawka opłaty za 

szkło 
(10x11) 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Pojemność 
pojemnika* 

Ilość 
sztuk Stawka** (w zł) (w zł) 

Pojemność 
pojemnika* 

Ilość 
sztuk 

Stawka**  
(w zł) (w zł) 

Pojemność 
pojemnika* Ilość sztuk zł (w zł) 

110 l  ……......zł  110 l  …………..zł                  110 l  .............zł  

120 l  ……......zł  120 l     ….……….zł  120 l  …………..zł  

240 l  ……......zł  240 l  …………..zł  240 l  ………….zł  

1100 l  …………zł  1100 l  …………..zł  1100 l  ………….zł  

worek o poj. 120 l  
………...zł 

 worek o poj. 
120 l 

 
…………zł 

 worek o poj. 
120 l  …………zł 

 

PAPIER 
Miesięczna stawka 

opłaty za papier  
(14x15) 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

Miesięczna stawka 
opłaty za odpady 
biodegradowalne 

(18x19) 

ŁĄCZNA MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE ZA 
POSZCZEGÓŁNE POJEMNOŚCI 

(4+8+12+16+20) 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

Pojemność 
pojemnika* 

Ilość 
sztuk Stawka** (w zł) (w zł) Pojemność 

pojemnika* 
Ilość 
sztuk 

Stawka** 
( w zł) 

(w zł) (w zł) 

110 l  ……………… zł  110 l  …………..… zł  …………..… zł 

120 l  ……………… zł  120 l  ……………… zł  ……………… zł 

240 l  ……………… zł  240 l  ……………… zł  ……………… zł 

1100 l  ……………… zł  1100 l  ……………… zł  ……………… zł 

worek o poj. 120 l  ……………… zł  worek o poj. 
120 l 

 
……………… zł 

 
……………… zł 

ŁĄCZNA STAWKA MIESIĘCZNA ZA ODPADY KOMUNALNE: 
……………………… zł 

 



22  

  

D-2.3. OBJAŚNIENIA 
Rodzaje pojemników: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, rodzaje worków:  120 l.  
Stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Linia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Objaśnienia dot. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
•  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości wymienionej 
w części F deklaracji w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, która została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Linia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

•  Urządzenia do zbierania odpadów i minimalna częstotliwość zbiórki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia: 
RODZAJ ODPADU Sposób zbierania odpadów Minimalna częstotliwość zbiórki 

zmieszane odpady komunalne pojemniki 2 x miesiąc 

opakowania wielomateriałowe, tworzywa i metale pojemniki lub worki 1 x miesiąc 

szkło pojemniki lub worki 1 x kwartał 

papier pojemniki lub worki 3x w roku 

biodegradowalne (resztki żywności) pojemniki lub worki 2x w miesiącu 
 

D-2.4. OBLICZANIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ (wypełnić jeżeli 
nieruchomość w części F deklaracji wskazano rodzaj nieruchomości jako MIESZANY - w części zamieszkała, a w części niezamieszkała, na której powstają odpady) 

W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w części D-1.4. (poz. 16) załącznika D1 i w części D-2.2. niniejszego załącznika D2. 
Oświadczam, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji, wynosi: 

WYMIAR OPŁATY ZA NIERUCHOMOŚĆ Miesięczny wymiar opłaty 

ZAMIESZKAŁA  
(kwota opłaty obliczona w części D-1.4. załącznika D1 poz. 16) ………………………...zł/miesiąc 

NIEZAMIESZKAŁA NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  
(kwota opłaty obliczona w części D-2.2. niniejszego załącznika D2) 

………………………...zł/miesiąc 

RAZEM: ………………………...zł/miesiąc 
 

D-2.5. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

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

  


