
OK-1                                                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/298/2022 

Rady Gminy Rychtal  
z dnia 15 czerwca 2022 roku 

_____________________________________ 

                 (numer identyfikacyjny) 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ RĘCZNIE LUB KOPMUTEROWO, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

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

2. Składający deklarację: 

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

3. Miejsce i forma składania: 

 w formie pisemnej –Urząd Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, lub 

 w formie pisemnej – drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, lub 

 w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  

pod adresem www.epuap.gov.pl. 

4. Termin składania: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych. 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 w terminie 

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, natomiast w przypadku śmierci mieszkańca 

nieruchomości - w okresie do 6 miesięcy.  

5. Deklaracja dotyczy jednej nieruchomości.  

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich należy wypełnić odrębną deklarację.  

A. 

A.1.        ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

Wójt Gminy Rychtal 

ul. Rynek 1 

63-630  Rychtal 

A.2.        OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  

□  PIERWSZA DEKLARACJA  

□  ZMIANA DANYCH   data powstania zmiany danych   ………………………………….. 
  dzień – miesiąc – rok 

 

A.3.        STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 

 

 

A.4.        PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie  

                   znaku „x”)  

 

□  WŁAŚCICIEL 

□  WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

□  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE  

      LUB UŻYTKOWANIU       

□  INNY PODMIOT 1) ……………………………………………………………… 
                                                                                                 (wpisać jaki) 

 

A.5. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
  *dotyczy składających deklarację będących osobami fizycznymi 

**dotyczy składających deklarację nie będących osobami fizycznymi 

 IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 

  

 NUMER PESEL * NUMER NIP / NUMER REGON ** NUMER TELEFONU  

 

A.6. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

 GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

 NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

□ OSOBA FIZYCZNA  □ OSOBA PRAWNA   

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

 

http://www.epuap.gov.pl/


A.7. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 2)  
(wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.6.) 

 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 GMINA 

 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

B. 3) 

B.1.  
OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

B.2. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) 

 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A.7. niniejszej deklaracji zamieszkuje ……… osób. 

 Informuję, że na nieruchomości wskazanej w części A.7. zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam 

kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.                                                                                                                         

□  TAK           □  NIE 

 Stawka opłaty za osobę określona we właściwej Uchwale Rady Gminy Rychtal  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  

 

………………. zł 

 

 Miesięczna wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady (iloczyn 

liczby osób zamieszkujących nieruchomość i miesięcznej kwoty zwolnienia od 

jednego mieszkańca określonej we właściwej uchwale Rady Gminy Rychtal). 

………………. zł 

 Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby 

osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty minus kwota zwolnienia). 

 

………………. zł 

(słownie: ……………………….…) 

B.3. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne). Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A.7. odpady komunalne są 

gromadzone w następujących pojemnikach (workach): 

 

 

Liczba pojemników/worków przeznaczonych na odpady komunalne w miesiącu 
Stawka opłaty za 

pojemnik4) 
Obliczona kwota  

Rodzaj odpadów Typ pojemnika Ilość sztuk pojemnika 
Częstotliwość 

odbioru5) 

a b c d e f = (c x d x e) 

ODPADY 

ZMIESZANE 

60 l   zł zł 

120 l   zł zł 

240 l   zł zł 

1100 l   zł zł 

7000 l   zł zł 

BIOODPADY 

60 l   zł zł 

120 l   zł zł 

240 l   zł zł 

1100 l   zł zł 

7000 l   zł zł 

METALE I 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

60 l   zł zł 

120 l   zł zł 

240 l   zł zł 

1100 l   zł zł 

7000 l   zł zł 

SZKŁO 

60 l   zł zł 

120 l   zł zł 

240 l   zł zł 

1100 l   zł zł 

7000 l   zł zł 

PAPIER 

60 l   zł zł 

120 l   zł zł 

240 l   zł zł 

1100 l   zł zł 

7000 l   zł zł 

Należna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

niezamieszkałej (suma kwot z kolumny f). 
    zł  

 



 

B.4. 

NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA (dotyczy właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której 

zamieszkują mieszkańcy i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). 

 
 

Należna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wskazanej  

w części A zamieszkałej i niezamieszkałej wynosi: 

 

…………………..……………………… zł/m-c 
(należy wpisać sumę opłat z punktów B.2 i B.3) 

 

 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………….  

B.5.        DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A.7. niniejszej deklaracji zamieszkuje 

…………… osób zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do deklaracji.  

Stawka opłaty za osobę określona we właściwej 

Uchwale Rady Gminy Rychtal w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  

 

 

………………. zł 

 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (iloczyn liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty). 

 

………………. zł 

 

(słownie: ………………………………….…) 

C.           INFORMACJA DODATKOWA6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.           INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

 

Załączniki do deklaracji: 

□  załącznik OK-1.1 – zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości, 

□  załącznik OK-1.2 – informacja o nieruchomościach wielolokalowych (dotyczy wyłącznie spółdzielni  

    mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych), 

□  pełnomocnictwo, 

□  uchwała w sprawie wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 

 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 7)  

 Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że administratorem moich danych osobowych jest  

Wójt Gminy Rychtal z siedzibą ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal oraz o prawie dostępu do treści moich danych, ich 

poprawiania i uzupełniania. Zapoznałam(-em) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.  

IMIĘ 
 

NAZWISKO 
 

 
 

 

 

MIEJSCE I DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI CZYTELNY PODPIS/PIECZĘĆ 
 

 

 

 

W przypadku składania deklaracji przez kilku współwłaścicieli lub wspólników spółki, każdy z nich jest obowiązany do złożenia 
czytelnego podpisu. W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



F. ADNOTACJE ORGANU 

 

G.            POUCZENIE 
 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

H.              OBJAŚNIENIA 
 1. Podać tytuł będący podstawą dla władania daną nieruchomością (np. najemca, użytkownik, posiadacz samoistny). 

2. Wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.6. 

3. Część. B wypełniają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, właściciele lokali w budynkach 

wielolokalowych, gdzie nie wybrano zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych  
i mieszanych.  

4. Stawki opłaty ustalono w uchwale Rady Gminy Rychtal w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w miesiącu regulują zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rychtal oraz podany do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych.  

6. Składający deklarację może złożyć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość.  

7. W przypadku, gdy deklarację składa pełnomocnik, do deklaracji należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. 

Zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, pełnomocnictwo składa się wraz  

z deklaracją. Z chwila złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Rychtal. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Rychtal z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, adres e-mail: 

ug@ugrychtal.pl, tel.: 62 781 68 00. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Rychtal jest Pani Natalia Ratajewska. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: kontakt@rodo-leszno.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.  
1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO i art. 9 ust. 2 lit. g) w związku z realizacją obowiązków wynikających z następujących aktów 
prawnych: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa, ustawy 

z dnia 17 czerwca 1996 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji – w celach kontaktowych wynikających z realizacji ww. obowiązków. 

Pani/Pana numer telefonu może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 

zgody. 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej firmy będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko  

w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcami danych osobowych mogą być 

organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, do których dane osobowe zostały 

zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  

a w zakresie danych zebranych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach 

RODO.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa.   

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do deklaracji OK-1  

 

Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości 

Dotyczy deklaracji obowiązującej od dnia  ….………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                         (należy podać dzień – miesiąc – rok z deklaracji OK-1) 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać adres nieruchomości wskazany w części A.7) 

 

 

W  przypadku  więcej   niż  dwóch   właścicieli   nieruchomości  obowiązanych  do  złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi,  np.  kilku  współwłaścicieli   nieruchomości,  do   składanej   deklaracji   należy   dołączyć   poniższe  zestawienie  danych  o  pozostałych  

właścicielach  nie ujętych w części A formularza deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości wynika  z art. 6m w związku     

z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

DANE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH (współwłaścicieli nieruchomości) 

A.5.1.   DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 

 

NUMER PESEL * NUMER NIP / NUMER REGON ** NUMER TELEFONU  

A.6.1.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

 GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

 NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.7.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.6.1.) 

 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 GMINA 

 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.5.2.   DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 
 

NUMER PESEL * NUMER NIP / NUMER REGON ** NUMER TELEFONU  

A.6.2.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

 GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

 NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.7.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.6.2.) 

 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 GMINA 
 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

  

 

 

OK-1.1 



A.5.3.   DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 
 

NUMER PESEL * NUMER NIP / NUMER REGON ** NUMER TELEFONU  

A.6.3.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

 GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

 NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.7.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.6.3.) 

 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 GMINA 

 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.5.4.   DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 
 

NUMER PESEL * NUMER NIP / NUMER REGON ** NUMER TELEFONU  

A.6.4.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

 GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

 NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.7.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.6.4.) 

 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 GMINA 
 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.5.5.   DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 

 

NUMER PESEL * NUMER NIP / NUMER REGON ** NUMER TELEFONU  

A.6.5.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 
 

 GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

 NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

A.7.5. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(wypełniać w przypadku, gdy różni się od danych zawartych w części A.6.5.) 

 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 GMINA 
 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NUMER DOMU NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

 do deklaracji OK-1  

 

 

Liczba osób zgłaszanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych lokalach 

mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych 

Dotyczy deklaracji obowiązującej od dnia  ….………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                         (należy podać dzień – miesiąc – rok z deklaracji OK-1) 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać adres nieruchomości wskazany w części A.7) 

 

W   przypadku   budynków   wielolokalowych  do  składanej  deklaracji  należy  dołączyć  poniższe  zestawienie  danych o  liczbie  osób zamieszkujących  

poszczególne lokale mieszkalne w tym budynku.  

 

L.p. Numer lokalu Liczba mieszkańców L.p. 
Numer 

lokalu 
Liczba mieszkańców L.p. Numer lokalu Liczba mieszkańców 

Adres budynku wielolokalowego: 

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

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

Łączna ilość mieszkańców w budynku  

 

 

 

L.p. Numer lokalu Liczba mieszkańców L.p. 
Numer 

lokalu 
Liczba mieszkańców L.p. Numer lokalu Liczba mieszkańców 

Adres budynku wielolokalowego: 

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

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

Łączna ilość mieszkańców w budynku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK-1.2 


