
Załącznik Nr 1 do Deklaracji do Uchwały Nr …………………………………. 
Rady Miejskiej w Gryficach z dnia …………………………………. 

 

ZAŁĄCZNIK  Nr  1  DO  DEKLARACJI  GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 
 

Załącznik przeznaczony dla właścicieli nieruchomości posiadających nieruchomość w zarządzie. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla większej liczby nieruchomości dla 
każdej z nich musi wypełnić odrębny załącznik. W jednym załączniku należy wykazać wszystkie lokale zamieszkałe i niezamieszkałe na danej nieruchomości. 

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

Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa podmiotu** 

 

PESEL* REGON** NIP** 

   

B. ADRES  NIERUCHOMOŚCI – Z  KTÓREJ  ODBIERANE  BĘDĄ  ODPADY 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    
Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr działki 

    

C. OŚWIADCZENIE, ŻE  ODPADY  KOMUNALNE  NA  TEJ  NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄ  ZBIERANE W SPOSÓB   
     (zaznaczyć tylko jedno właściwe pole) 

 nieselektywny   selektywny 

D. OŚWIADCZENIE  PODMIOTU  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ 

 Liczba osób na nieruchomości 
Suma lokali 

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób  6 osób i więcej 

Liczba lokali (mieszkań) 
danego typu 

      
 

E. OŚWIADCZAM,  ŻE  NA  TERENIE  NIERUCHOMOŚCI  WSKAZANEJ  W  DZIALE  „E”  DEKLARACJI  ODPADY  
KOMUNALNE  ZBIERANE  SĄ  W  POJEMNIKACH – (Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. Mowa tutaj o nieruchomościach, na których prowadzona jest np. działalność gospodarcza, społeczna, publiczna itp.  

Lp. Rodzaj prowadzonej działalności (wypełnić zgodnie z działem „L” deklaracji) 
Liczba pojemników w ciągu miesiąca 

120 l 240 l 1.100 l 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

F. DEKLARUJĘ  WYPOSAŻENIE  NIERUCHOMOŚCI  W  NASTĘPUJĄCE  POJEMNIKI  NA  ODPADY  GROMADZONE   
    NIESELEKTYWNIE  (dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych) 

Objętość pojemnika 110 l/120 l 240 l 1.100 l 4 m3 6 m3 7 m3 

Ilość sztuk       

Częstotliwość 
wywozu  Raz w tygodniu  Dwa razy w tygodniu  Raz na dwa tygodnie  Inna   

G. PODPIS  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ/OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

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

(miejscowość i data)  (czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE  URZĘDOWE 
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