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………………………….………….

       20. Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez 

pełnomocnika.

D-1.7.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

        19. Kopia umowy wskazująca podmiot obowiązany do składania deklaracji i ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - jeżeli obowiązek ten może dotyczyć kilku podmiotów. 

(data)

**** Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Gminy Linia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia stawki tej opłaty

D-1.6. UZASADNIENIE NIEZGODNOŚCI: (wypełnić w przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących nieruchomość w ramach gospodarstwa 

         15.Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci, jeżeli pozostają one poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie ze 

szkoły lub placówki oświatowej / uczelni.

         16. Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli pozostają one poza granicami kraju.

         17. Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli są one zamieszkałe poza granicami Gminy Linia oraz kopię deklaracji z tej 

gminy, bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.

         18. Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli są one zamieszkałe na terenie Gminy Linia, ale zamieszkują pod innym 

adresem niż adres zameldowania.

(czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska; 

pieczątka osoby upoważnionej)

…………………..

       3.   Deklaruję zbieranie odpadów w sposób zmieszany **

** tj. odpady nie podlegają wstępnej segregacji i wszystkie trafiają do worka/pojemnika na odpady zmieszane

9. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

10. …………  zł …….… gr./m-c

……………….x………………….. =

 liczba osób      stawka opłaty    

5.  Stawka opłaty ( od pierwszej do czwartej osoby) **** 6. ……………….….  zł …….… gr.

7. Stawka opłaty ( pięć i więcej osób) **** 8. ……………….….  zł …….… gr.

D-1.4. OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ***

11. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

12 …………  zł …….… gr./m-c

……………….x………………….. =

 liczba osób      stawka opłaty    

          Zabudowa jednorodzinna – budynek mieszkalny zawierający do 2 lokali mieszkalnych

14 …………  zł …….… gr./m-c

*** W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.

D-1.3. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 

D-1.5. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ  wskazaną w części E 4. ………………………………osób

          Zabudowa wielorodzinna – budynek mieszkalny zawierający 3 i więcej lokali mieszkalnych 

13. SUMA miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poz. 10 + 12)

* tj. odpady podlegają wstępnej segregacji (rozdzieleniu) do worków lub pojemników na odpady (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porzadku)

       2.   Deklaruję zbieranie odpadów w sposób selektywny, co uprawnia mnie do zastosowania stawki opłaty obniżonej *

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 

1.   Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

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

odrębną deklarację)

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


