
                                                                                                                       Załącznik nr 4 do uchwały XLVII/458/2018 

Rady Miejskiej w Policach  

Z dnia 30  października 2018r        
                                                                                                                                                     

DANE O NIERUCHOMOŚCI – ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DW 

 
Załącznik ZW-1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla 

większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.    
Nr. Załącznika 

 

 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
1. Nazwa pełna/ Nazwisko i imię 

 

 

2. Identyfikator Podatkowy: PESEL/NIP osoby składającej deklarację  

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

        □  3. właściciel         □  4. współwłaściciel           

            □  5. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu (w tym w użytkowaniu wieczystym) 

        □  6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

        □  7. inny podmiot władający nieruchomością kto ………………………………………………………… 

                        tytuł prawny ……………………………………………………………………………………………  

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
8. Adres Nieruchomości 

 

 

9. Nr geodezyjny działki, działek, obręb 

 

10. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

                                    □ 1. zamieszkała                                   □ 2. w części zamieszkała i w części niezamieszkała 

11. Adresy punktu/ów wywozowych – ulica, nr. domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników 

 

 

D. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

12. Oświadczam, że odpady na nieruchomości w części ZAMIESZKAŁEJ I NIEZAMIESZKAŁEJ w przypadku wspólnego miejsca 

usytuowania pojemników będą zbierane w sposób : 

 

                                        □ selektywny                                                           □ nieselektywny 

13. Oświadczam, że odpady na nieruchomości w części ZAMIESZKAŁEJ I NIEZAMIESZKAŁEJ w przypadku osobnych miejsc 

usytuowania pojemników będą zbierane w sposób : 

 

                        - zamieszkała                                                     □ selektywny                 □ nieselektywny 
      

                        - niezamieszkała                                                □ selektywny                 □ nieselektywny 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIEUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH 

W przypadku gdy, na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób 

selektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi: 

 

15 zł/osoby 

 

W przypadku gdy, na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób 

nieselektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi: 

 

25 zł/osoby 

 

 

14. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje……………. 

                                                                                                                                                                           (liczba osób) 



F. WYLICZENIE PEŁNEJ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

   15. Liczba osób                                     16. Stawka opłaty                                        17. Miesięczna kwota opłaty 

 

………………….    X        ……………..…… zł                     =             …………………………… zł 

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH, O KTÓRYCH MOWA  

W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY  

18. Liczba osób                   19. Stawka opłaty             20. Wysokość ulgi               21. Miesięczna kwota opłaty 

 
……………    X        …………… zł            –               40%         =             …………………………… zł 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIEUCHOMOŚCI W CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ (należy wypełnić tylko jeżeli w poz. 12 zaznaczono kwadrat 2) 

 

Iloczyn liczby pojemników przypadających na część niezamieszkałą nieruchomości, liczby wywozów w tygodniu, liczby  

tygodni w roku oraz stawki opłaty). Stawkę za pojemnik należy rozumieć jako stawkę za jednokrotne opróżnienie pojemnika 

o określonej pojemności. Liczba wywozów w tygodniu nie może być mniejsza niż 1. 

                         Opłata za odpady zbierane selektywnie   Opłata za odpady zbierane nieselektywnie 

Rodzaj pojemnika 

(pojemność) 
   120 L    240 L    1100 L     120 L     240 L   1100 L 

 p1 Liczba pojemników       

p2 
Liczba wywozów w 

tygodniu 
      

p3 
Liczba tygodni  

w roku 
     52      52       52       52       52       52 

Roczna kwota  

opłaty za pojemnik 
p4 Stawka    12 zł     24 zł     81 zł     21 zł     42 zł    132 zł 

Kwota opłaty  

(p1xp2xp3xp4) 
            zł             zł               zł               zł                zł                zł 22. ………… zł 

 
Miesięczna kwota opłaty za pojemnik 

(kwotę z poz. 22. Podzielić przez 12) 
23. ………… zł 

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

24. DO ZAPŁATY   

(SUMA KWOT Z POZYCJI 17. + 21. + 23.) 
        ………………………………… zł 

 

 

 

…………………………………….. 

Data i podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację 


