
Informacja o wypełnianiu deklaracji – zamieszkałe 
 

PIERWSZĄ DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 31 MARCA 2013 ROKU 
CZĘŚĆ  

DEKLARACJI OBJAŚNIENIA 

A Jeżeli jest to deklaracja składana po raz pierwszy, zaznaczyć należy krzyżykiem 
kwadrat „Pierwsza deklaracja”. 
Jeżeli natomiast jest to deklaracja składana po raz kolejny zaznaczyć należy 
krzyżykiem kwadrat „Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji”. 
 
 Przykład: Jeżeli w dniu np. 10 sierpnia 2013 r. zwiększy się (lub zmniejszy) liczba 
osób zamieszkałych na nieruchomości, właściciel takiej nieruchomości musi złożyć 
nową deklarację zaznaczając kwadrat  „Zmiana danych zawartych w pierwszej 
deklaracji” (dodatkowo w części E w ”uzasadnieniu” podać datę i przyczynę zmiany). 

B, C W przypadku osób fizycznych należy wpisać nr PESEL. 
W miejscu przeznaczonym na „Adres zamieszkania'' należy wpisać aktualny adres 
zamieszkania i nr telefonu, a w miejscu „Adres nieruchomości , na której powstają 
odpady komunalne” należy wpisać adres nieruchomości, z której będą odbierane 
odpady komunalne. 
Dla każdej nieruchomości składa się deklarację. 
 

D Zaznaczyć kwadrat „selektywny”, jeżeli wypełniający deklarację będzie rzeczywiście 
segregował odpady (tj. oddzielał plastik, szkło, papier i tekturę, metale, opakowania 
wielomateriałowe, odpady kuchenne ulegające biodegradacji od innych odpadów). 
Zaznaczyć kwadrat „nieselektywny”,  jeżeli wypełniający deklarację nie będzie 
segregował odpadów. 
W przypadku posiadania kompostownika należy zaznaczyć TAK tylko w przypadku gdy 
zebrane w kompostowniku odpady będą zagospodarowane we własnym zakresie oraz 
podać pojemność kompostownika. 

E Należy wpisać liczbę osób zameldowanych i zamieszkujących na terenie danej 
nieruchomości  zgodnie ze stanem faktycznym - w przypadku wystąpienia różnicy - w 
„uzasadnieniu” proszę podać przyczynę (np. przebywa za granicą, studiuje i mieszka 
w akademiku). 

Stawka opłaty za jednego mieszkańca w zależności od sposobu gromadzenia odpadów 
zadeklarowanego w części D: selektywny – 6,00 zł, nieselektywny – 11,00 zł. 

Wysokość miesięcznej opłaty – należy obliczyć mnożąc liczbę osób zamieszkałych 
przez stawkę opłaty. 

Uzyskany wynik stanowi opłatę, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie 
wnosił, co miesiąc, do Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. 

Przykład: 
a) na nieruchomości w Kazimierzy Wielkiej przy ul. X zamieszkuje faktycznie 5 osób, 
właściciel oświadczył, ze odpady będą gromadzone w sposób selektywny, w związku z 
czym należy wpisać: 
Stawka opłaty : 6,-zł/osobę/miesiąc 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość : 5 osób 
Wysokość miesięczna opłaty: 5 x 6 = 30,-zł/miesiąc 
b) na nieruchomości w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Y zamieszkują faktycznie 2 osoby, 
właściciel oświadczył, ze odpady nie będą gromadzone w sposób selektywny, w 
związku z czym należy wpisać: 
Stawka opłaty : 11,-zł/osobę/miesiąc 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość : 2 osoby 
Wysokość miesięczna opłaty: 2 x 11 = 22,-zł/miesiąc . 

F Zaznaczyć kwadrat TAK, jeśli nieruchomość przyłączona jest do kanalizacji, w 
przypadku odpowiedzi NIE należy podać sposób odprowadzania ścieków (np. szambo). 

G Należy wpisać miejscowość i datę wypełnienia deklaracji oraz czytelny podpis. 


