
 
Załącznik Nr 4 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
WŁĄŚCIWE POLA  WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU NIEZAMIESZKAŁEGO*/ NAJEMCY LOKALU NIEZAMIESZKAŁEGO *  

W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 
 

Składający:                        Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych  

w których ustanowiono odrębną własność lokali oraz najemców lokali niezamieszkałych w budynkach 

wielolokalowych. 
 

Miejsce składania:            zarząd, zarządca nieruchomości, administrator nieruchomości   
     

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 
 

 

A.1 Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja 
 

miejscowość : ulica: 

 
nr domu nr lokalu 

A.2 Adres zamieszkania właściciela nieruchomości* / adres siedziby składającego deklarację** 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

Numer PESEL* 
           

 

Identyfikator REGON** 

         
 

Numer NIP** 

          
 

    □ 

Jeżeli adres zamieszkania składającego deklarację lub adres siedziby składającego deklarację jest taki sam jak adres 

nieruchomości – proszę zaznaczyć znak „x” i  przejść do części B. 
 

 miejscowość:            ulica:             nr budynku: nr  lokalu: 

kod pocztowy: 
 

B. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ /NAJEMCY LOKALU 
 

 

B.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat) 

 

□ Odpady komunalne będą zbierane w sposób 

selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Baborów 

□ 

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny 

Wysokość opłaty ustalonej w poz. 18 załącznika nr 3 do deklaracji 1  

….……………zł  

W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny wysokość opłaty ustalonej 

w poz. 1 mnożymy razy 2, w innym przypadku przepisujemy wysokość opłaty ustalonej w poz. 1 

2  

……………….zł 

Razem kwota opłaty ( wysokość opłaty ustalonej w poz. 2)  

……………zł/miesiąc 

Kwota opłaty słownie:  

……………………………………………………………………………………………… 

POUCZENIE: 
1. Na podstawie niniejszego oświadczenie dane dot. ilości zamieszkujących osób zostaną uwzględnione w deklaracji złożonej przez zarząd, zarządcę 

nieruchomości, administratora nieruchomości. Deklaracja  stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 17 czerwca 1966 r.    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014, poz. 1619 z późn. zm.). 
2. Właściciel nieruchomości lokalowej jest obowiązany złożyć  zarządowi, zarządcy nieruchomości, administratorowi nieruchomości  oświadczenie  

w terminie 7 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania    na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  lub określonej w 
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości lokalowej  jest obowiązany złożyć zarządowi, zarządcy 

nieruchomości, administratorowi nieruchomości    nowe oświadczenie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:   

 

 

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

             (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 

 

D. ADNOTACJE ORGANU 

*niepotrzebne skreślić 
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