
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   X   pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 
                                                                                         (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 
fizycznymi 
 

Składający: 

  X   osoba fizyczna     □  osoba prawna     □  jednostka organizacyjna nie posiadająca          

                                                                        osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa                                          Telefon kontaktowy: 
 

JAN KOWALSKI                                  (22) 761 39 00 
Numer PESEL* 

xxxxxxxxxxxxx 
Identyfikator REGON Numer NIP 

xxxxxxxxxxxxxx 
 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

POLSKA 
Województwo 

MAZOWIECKIE 
Powiat 

WOŁOMIŃSKI 
Gmina  

ZIELONKA 
Ulica 

LIPOWA 
Nr domu 

5 
Nr lokalu 

Miejscowość 

ZIELONKA 
Kod pocztowy 

05-220 
Poczta 

ZIELONKA 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina ZIELONKA 
 

Ulica LIPOWA Nr domu 5 

Nr lokalu 

Dzielnica 
 

Kod pocztowy 05-220 Poczta  ZIELONKA 

Obręb/arkusz/numer działki 
 
 
 
 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
 
 

X  odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier,metal, tworzywo 

sztuczne, szkło , opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
pozostałe odpady zmieszane) stawka miesięcznej opłaty wynosi : 7,10 zlotych  od osoby 
zamieszkałej w gospodarstwie domowym. 

□  odpady komunalne, które nie są  zbierane i odbierane w sposób selektywny(odpady 
komunalne nie poddane segregacji)  stawka miesięcznej opłaty wynosi : 14,20 złotych  od 
osoby zamieszkałej w gospodarstwie domowym. 



 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:..  4….                                                     
                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców) 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

:            4                                 7,10                               28,40   

….………………….……….      X     ………………………………      =      ………………………….………… zł 
  (liczba mieszkańców)                          (stawka opłaty)                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

                                                                                                                                                                                                    

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi          28,40    zł 

(słownie:  dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy) 

 

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
 

 
 

□  odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier,metal, tworzywo sztuczne, szkło , 

opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) stawka 
miesięcznej opłaty wynosi : …............................  zlotych  od pojemnika na odpady. 

 

□  odpady komunalne, które nie są   zbierane i odbierane w sposób selektywny(odpady komunalne nie 

poddane segregacji)  stawka miesięcznej opłaty wynosi : …..............   zl od od pojemnika na odpady. 
 
 

 

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

gromadzone są:  

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

                                                                                                        (liczba i rodzaj pojemników) 

 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….   X      ……………………...…      =      ………………………………….…… zł 
       (miesięczna liczba pojemników)                                      (stawka opłaty)                                      (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  

…………………..….……..…. zł 

(słownie …………………………………………………………………………………………………..……….….....) 
 

D.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

 
 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

ZIELONKA,  11.03.2013                                 JAN KOWALSKI 
       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 

                            (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 
 
 

F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 

 


