
 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 

 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Składający Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości znajdujących się  

w granicach administracyjnych Miasta Chojnów, przez których rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością 

Termin składania W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 

wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 

wysokość opłaty 

Miejsce składania Urząd Miejski w Chojnowie 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja  zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji   korekta deklaracji 

B. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy wpisać dzień, miesiąc i rok,  

w którym powstało jedno z wymienionych powyżej zdarzeń) 

Dzień  Miesiąc Rok 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej 

Imię Nazwisko 

Pełna nazwa (nie dotyczy osób fizycznych)   

Miejscowość, kod pocztowy Ulica Numer domu Numer lokalu 

Województwo Powiat Gmina 

PESEL (osoby fizyczne) NIP REGON Nr telefonu (nieobowiązkowo) 

D.  ADRES DO KORENSPONDENCJI (w przypadku, gdy jest inny niż adres wskazany powyżej) 

Miejscowość, kod pocztowy Ulica 

 

Numer domu Numer lokalu 

Województwo Powiat Gmina 

E. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel  współwłaściciel  użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie władająca 

nieruchomością 

 inny podmiot władający nieruchomością 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA 

Ulica Numer domu Numer lokalu  

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
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Id: A6463383-58B5-477F-8233-DA13A9D3EF4C. Podpisany Strona 1



G.1.  RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI   

 

G.2.  DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:  

Rodzaj działalności i miesięczna norma odpadów: Ilość 

Ilość litrów odpadów  

w miesiącu (ilość razy 

miesięczna norma)  

a) ilość pracowników i uczniów w szkołach, przedszkola i żłobkach  (norma - 3 

l na osobę) 
osób  

b) powierzchnia całkowita lokalu handlowego branży spożywczej i lokalu 

wielobranżowego (norma - 20 l na każde 10 m2) 
m2  

c) powierzchnia całkowita lokalu handlowego branży przemysłowej (norma - 10 

l na każde 10 m2) 
m2  

d) ilość pracowników w zakładach rzemieślniczych, usługowych produkcyjnych, 

magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, 

przychodniach, gabinetach lejkarskich, lecznicach, aptekach, obiektach 

użyteczności publicznej (norma - 10 l na 1 pracownika) 

osób  

e) ilość miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych (norma - 15 l na 

jedno miejsce ) 

sztuk 
 

f) ilość łóżek w domu opieki, szpitalu (norma - 15 l na 1 łóżko) 

g)  ilość  

sztuk  

h) ilość działek w ogrodzie działkowym (norma - 3 l na 1 działkę, a w okresie od 

1 kwietnia do 31 października – 0,5 l) 

sztuk 
 

i) ilość kwater na cmentarzu (norma -  120 l na kwaterę)  sztu

k 
 

G.3. POJEMNIKI PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Ilość pojemników i o jakiej pojemności: 

 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY  

Pojemność 

pojemnika 

Ilość 

pojemników 
Opłata za pojemnik 

Częstotliwość 

wywozu  w miesiącu 
Wysokość opłaty 

1
 

120 l    zł 

240 l    zł 

360 l    zł 

600 l    zł 

1100 l    zł 

7000 l    zł 

H.1. RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE  

        ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ,  

        NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

zł 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 2 

Data złożenia deklaracji Czytelny podpis składającego deklarację bądź osoby reprezentującej 

  

  J. ADNOTACJE  ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

• Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599). 

1 Iloczyn ilości pojemników, opłaty za pojemnik oraz częstotliwości wywozu w miesiącu. 
2 Należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł do reprezentowania składającego deklarację. 

                                                           

Id: A6463383-58B5-477F-8233-DA13A9D3EF4C. Podpisany Strona 2




