
 

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 

Gospodarstwo domowe  – należy przez to rozumieć jedną osobę lub zespół osób, razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących, działających w sferze konsumpcji, której celem 

jest zaspokajanie potrzeb wszystkich członków, dzięki wspólnemu rozporządzaniu dochodami uzyskanymi przez wszystkich lub niektórych z nich. W nieruchomości tj. domu, 

mieszkaniu, pomieszczeniu może funkcjonować: jedno, dwa, trzy lub więcej gospodarstw domowych. Rozróżnia się dwa rodzaje gospodarstw domowych: 

1)jednoosobowe – osoba utrzymująca się samodzielnie, tj. niełącząca swoich dochodów z dochodami innych osób, 

2) wieloosobowe – zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. 
 

A1. OBLICZANIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 

części E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i 

odbierane w  sposób selektywny. (proszę wskazać właściwy 

kwadrat w poz. 1 lub 2) 

1.  2.  

  TAK 
co uprawnia mnie do zastosowania obniżonej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

   NIE 
co zobowiązuje mnie do zastosowania 

wyższej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

Wielkość gospodarstwa 
domowego 

Ilość 
gospodarstw 

domowych na  
nieruchomości 

 

Stawka, jeżeli odpady 

komunalne są 

zbierane i odbierane 
w sposób 

selektywny* 
 

Stawka, jeżeli 

odpady komunalne 

nie są zbierane i 
odbierane w sposób 

selektywny 
(zmieszany) * 

Miesięczny wymiar 

opłaty Iloczyn kol. 2 X kol. 3 

jeżeli w poz. 1 zaznaczono „TAK” 
lub iloczyn kol. 2 X kol. 4 jeżeli w 

poz. 2 zaznaczono  „NIE 

Kwartalny  
wymiar opłaty 

Iloczyn kol. 5 X 3  

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

3. Gospodarstwo 1- 

osobowe 

4.  

………… gosp. 
5. 

16 zł/miesiąc 
6.  

24 zł/miesiąc 
7.  

……………… zł/miesiąc 
8. 

……………… zł/kwartał 

9. Gospodarstwo 2- 

osobowe 

10.  

………… gosp. 

11.  

28 zł/miesiąc 

12.  

42 zł/miesiąc 

13. 

……………… zł/miesiąc 

14. 

……………… zł/kwartał 

15. Gospodarstwo 3- 

osobowe 

16.  

………… gosp. 

17.  

39 zł/miesiąc 

18.  

58 zł/miesiąc 

19.  

……………… zł/miesiąc 

20.  

……………… zł/kwartał 

21. Gospodarstwo 4- 

osobowe 

22. 

………… gosp. 

23.  

45 zł/miesiąc 

24. 

67 zł/miesiąc 

25. 

……………… zł/miesiąc 

26. 

……………… zł/kwartał 

27. Gospodarstwo 5- 

osobowe 

28.  

………… gosp. 

29.  

49 zł/miesiąc 

30.  

75 zł/miesiąc 

31.  

……………… zł/miesiąc 

32. 

……………… zł/kwartał 

33. Gospodarstwo 6- 

osobowe i większe 

34.  

………… gosp. 

35.  

54 zł/miesiąc 

36.  

         82 zł/miesiąc 

37. 

……………… zł/miesiąc 

38. 

……………… zł/kwartał 

*Stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Sierakowice w 

sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności.  

39. RAZEM: 
40. 

………………… zł/miesiąc 
41. 

………………… zł/kwartał 

 

B1. Uzasadnienie niezgodności: (wypełnić w przypadku, gdy liczba osób tworzących gospodarstwo/a  domowe nie odpowiada liczbie osób zameldowanych) 

W przypadku niezgodności pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób faktycznie zamieszkujących, właściciel nieruchomości może wykazać stan 

faktyczny dołączając do deklaracji następujące oświadczenia (w takim przypadku proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i dołączyć stosowne 

oświadczenie/zaświadczenie) 

42. Oświadczenie wskazujące, że uczące się dzieci pozostają poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej /  

uczelni.  
 

43. Oświadczenie wskazujące, że osoby pozostają poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia  

pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.  
 

44. Oświadczenie wskazujące, że osoby są zamieszkałe poza granicami Gminy Sierakowice oraz kopię deklaracji z tej gminy, bądź stosowne  

zaświadczenie Urzędu tej gminy.  
 

45. Oświadczenie wskazujące, że osoby zamieszkałe na terenie Gminy Sierakowice zamieszkują pod innym adresem niż adres zameldowania.   

 

C1. POUCZENIE: 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1201 z późn. zm.), 

2) Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.). 

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Sierakowice o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
 

D1. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 
 
 
                     …………………………                                                                                                                     ………………………………… 

                 (data)                                                                                                                                                                (czytelny podpis) 
\endscan\  


