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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  XXIX/291/2016 
Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 lipca 2016 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASYZNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM, PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI. 

DO/A 
 
 

Załącznik do deklaracji DO 
 

3. Numer załącznika 

.............................. 
 

Formularz DO/A jest składany jedynie jako załącznik do deklaracji DO. 

J. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* dotyczy składającegodeklarację będącego osobą fizyczną  ** dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną 

4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□1.osoba fizyczna                       □2. osoba prawna□3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

□4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Nazwa pełna** / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia* 

  

....................... 
(dzień-miesiąc-rok) 

 

K.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

6. Gmina 

 
7. Ulica 8. Nr domu 9. Nr lokalu 

10. Kod pocztowy 
 

11. Poczta 12. Numer telefonu* 13. E – mail* 

 

*Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne 

14. Obręb / numer ewidencyjny działki 
............................................................................................................................................................................................... 

L. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA OPŁATY 

 

15. Oświadczam, że na terenie nieruchomościwskazanej w części K 

16. Odpady gromadzone są w sposób:□1. selektywny  □2. nieselektywny  

 
17. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

□1. nieruchomość wyłącznie zamieszkała o zabudowie jednorodzinnej – należy wypełnić część L-1. 

□2. nieruchomość wyłącznie zamieszkała o zabudowie wielolokalowej – należy wypełnić część L-1. 

□3. nieruchomość wyłącznie niezamieszkała – należy wypełnić część L-2. 

□4. nieruchomość w części wykorzystywana na cele mieszkalne, a w części na cele niemieszkalne - należy wypełnić część L-1, L-2, L-3 
 

L-1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których w całości zamieszkują mieszkańcy. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla osoby zamieszkałej. 18. …………… zł za 1 osobę 

 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (podać ilość osób)  
 

19. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
osób zamieszkałych (stawkę z pozycji 18 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w pozycji 19). 

20. …….....…….zł za miesiąc 

1. Identyfikator  NIP  /  numer PESEL 
1) 

 

           
 

2. Nr dokumentu (sprawy) 
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L-2. 
Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne lub nieruchomości w części wykorzystanej na cele mieszkalne a w części 
na cele niemieszkalne. 

 
21. Odpady gromadzone są w pojemnikach. 

120l 240l 1100l 
KP-7 

(7000l) 

22. Ilość pojemników odbieranych w skali 1 miesiąca.     

23. Stawka za pojemnik [zł].     

24. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (ilość pojemników z pozycji 
22 należy pomnożyć przez stawkę z pozycji 23). 

    

 
25.  Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(suma opłat z pozycji 24) 

 

 
 

………………………… zł za miesiąc 
 

L-3. 
Dotyczy właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne. 

 
 
 
26. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 
(suma opłat z poz. 20 i poz.25) 

 

 

...............................................   zł za miesiąc 

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

27. Oświadczam, że  są  mi  znane  przepisy  Kodeksu  karnego  skarbowego  o  odpowiedzialności  za  podanie  danych 
niezgodnych  z  rzeczywistością  
 

 

........................................................................................................................................................................ 

(miejscowość i data)                                                                                                (czytelny podpis / pieczęć) 

N. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 
 
 

28. Data(dzień -miesiąc-rok) 29. Podpis przyjmującego formularz 

 
Objaśnienia: 

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.  

Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

 


