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

 
1.  Identyfikator podatkowy 
 PESEL 1) 

………………….……………………… 

  NIP 1) 

…………………………………………. 

2.  Nr dokumentu 
 

 
Załącznik nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 

          ZN-1 
DANE O NIERUCHOMOŚCI 

 

UWAGA: 
 
Załącznik ZN-1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich 
właściciel zobowiązany jest złożyć odrębne załączniki ZN-1 dla każdej nieruchomości. Załącznik ZN-1 należy składać oddzielnie 
dla każdego budynku. 

 
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji DO-1 
 
B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej 
3. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

             □  osoba fizyczna                   □  osoba prawna                   □  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
4. Nazwisko* / Pełna nazwa** 
 
............................................................................................................................................................................................................................... 
5. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 
 
............................................................................................................................................................................................................................... 
6. Identyfikator REGON** 2) 

 
…………………………………………….... 

7. Polska klasyfikacja działalności (PKD)** 2) 
 
……………………………………….................. 

8. Numer KRS** 2) 
 
………………………………………………………. 

 
C. DANE O NIERUCHOMOŚCI 
C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
9. Gmina 
 
……………………………………………… 

10. Ulica 
 
......................................................................................... 

11. Nr domu 
 
................................. 

12. Nr lokalu 
 
………………… 

13. Kod pocztowy 
 
…………………………………………………………………………... 

14. Poczta 
 
……………………………………………………………………………….…… 

15. Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów oraz obręb (podać w przypadku nieruchomości niezabudowanej bądź zabudowanej 
nieposiadającej numeru budynku) 
 
............................................................................................................................................................................................................................... 
C.2. LOKALIZACJA POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE 
16. Miejsce ustawienia pojemnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) - zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasto Rzeszów 

□  Pergola śmietnikowa bądź inne wyznaczone miejsce na terenie nieruchomości (określonej w części C.1) 

□  Inna lokalizacja (podać jaka) 3)…………………………………………………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

 

C.2.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady zielone zostaną zagospodarowane poprzez 
kompostowanie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

17. 

  □ TAK        □ NIE 

C.2.2. W przypadku zaznaczenia w poz. 17 "TAK", proszę podać pojemność kompostownika 18. 
………………... m3 

____________________________ 
1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi. Identyfikator NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości 

oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
2) W przypadku braku numeru należy wpisać słowo „brak”. 
3) Zgodnie z wymaganiami Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 
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C.3. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
19. Rodzaj własności, władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  własność                                                                □  współwłasność                                                       □  użytkowanie wieczyste  

□  zarząd  i użytkowanie                                            □  inne (podać jaka) ……………………………………………………………..………… 

 
D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
(należy wypełnić jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności) 
Ilość współwłaścicieli (jeżeli współwłaścicieli jest więcej niż dwóch, do 
deklaracji należy wypełnić i dołączyć odpowiednią ilość załączników ZN-1/A) 

20. 
 

…………………………………… 
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
21. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię* / Pełna nazwa** 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
22. Numer PESEL* 2)                      Numer NIP** 2)                             REGON** 2)                            PKD** 2)                                                Numer KRS** 2) 

 

……………………………         .........................................          ..................................          ..................................                 …........................ 
D.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA** 
23. Kraj 
 
……………………………………... 

24. Województwo 
 
……………………………………………………………………… 

25. Powiat 
 
……………………………………....……… 

26. Gmina 
 
……………………………………………… 

27. Ulica 
 
.......................................................................................... 

28. Nr domu 
 
................................. 

29. Nr lokalu 
 
………………… 

30. Miejscowość 
 
……………………………………………………….. 

31. Kod pocztowy 
 
................................................ 

32. Poczta 
 
………………………………………………………………… 

 
 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4) 
 

E.1. DZIAŁ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
33. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ budynek mieszkalny wielolokalowy (w przypadku zaznaczenia należy wypełnić część E.1.1  i E.1.3) 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny (w przypadku zaznaczenia należy wypełnić część E.1.2 i E.1.3) 
 

E.1.1. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELOLOKALOWEGO 

Rodzaj 
gospodarstwa 

Sposób zbierania odpadów 
komunalnych 

Ilość 
gospodarstw 
domowych 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla danego 
gospodarstwa [zł/gosp.] 

Opłata miesięczna dla danego 
rodzaju gospodarstwa domowego 

wyliczona wg wzoru 
B*C 

A B C D 

Jednoosobowe 
Selektywny  15,00  

Nieselektywny  23,00  

Dwuosobowe 
Selektywny  28,00  

Nieselektywny  42,00  

Trzyosobowe 
Selektywny  41,00  

Nieselektywny  62,00  

Czteroosobowe 
Selektywny  52,00  

Nieselektywny  78,00  

Liczące pięć lub 
więcej osób 

Selektywny  63,00  

Nieselektywny  95,00  

Łączna miesięczna kwota opłaty (wyliczona jako suma pozycji z kolumny D) 
34. 
 
  .………..……………………  zł/m-c 

____________________________ 
4) W przypadku nieruchomości zamieszkałej (nie dotyczy internatów, akademików itp.) należy wypełnić część E.1, E.1.1. bądź E1.2. i E.1.3. 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, itp.) należy wypełnić część E.2. i E.2.1. 
W przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkałą, a w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, należy 
wypełnić część E.1, E1.1. bądź E1.2. i E.1.3. oraz część E.2. i E.2.1. 
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E.1.2. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO 
JEDNORODZINNEGO 

Rodzaj 
gospodarstwa 

Sposób zbierania odpadów 
komunalnych 

Ilość 
gospodarstw 
domowych 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla danego 
gospodarstwa [zł/gosp.] 

Opłata miesięczna dla danego 
rodzaju gospodarstwa domowego 

wyliczona wg wzoru 
B*C 

A B C D 

Jednoosobowe 
Selektywny  20,00  

Nieselektywny  30,00  

Dwuosobowe 
Selektywny  40,00  

Nieselektywny  60,00  

Trzyosobowe 
Selektywny  55,00  

Nieselektywny  83,00  

Czteroosobowe 
Selektywny  66,00  

Nieselektywny  99,00  

Liczące pięć lub 
więcej osób 

Selektywny  85,00  

Nieselektywny  128,00  

Łączna miesięczna kwota opłaty (wyliczona jako suma pozycji z kolumny D) 
35. 
 
  .………..………...…………  zł/m-c 

 
 

E.1.3. FAKTYCZNA ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI 
36. 
 
  .………..………...…………  osób 

 
 

E.2. DZIAŁ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Charakter działalności prowadzonej na nieruchomości 
niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne 5) 

Jednostka 
przyporządkowana 

z normatywu 6) 
Ilość 7)  Tygodniowa ilość wytworzonych 

odpadów komunalnych [l] 8) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

____________________________ 
5) Należy podać charakter działalności prowadzonej na nieruchomości np. obiekt handlowy, gastronomiczny, magazynowy, powierzchnia 

biurowa, warsztat rzemieślniczy, szkoła, przedszkole, żłobek, hotel, kino, przychodnia, szpital, cmentarz parafialny, targowisko lub inne. 
6) Należy przyjąć odpowiednią jednostkę przyporządkowaną danemu charakterowi działalności (np. dla powierzchni biurowych jednostką jest 

pracownik, dla hoteli – łóżko, dla lokali handlowych – powierzchnia użytkowa itd.). 
7) Należy podać faktyczną ilość w zależności od przewidzianej jednostki (np. dla powierzchni biurowych – ilość pracowników, dla hoteli – ilość 

łóżek, dla lokali handlowych – powierzchnia użytkowa itd.). 

8) Tygodniową ilość odpadów dla poszczególnych rodzajów działalności na nieruchomości należy podać w oparciu o normatywy określone 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. W przypadku, gdy dany rodzaj działalności nie został 
wymieniony w w/w normatywie tygodniową ilość odpadów należy określić w oparciu o średnią ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 
bądź liczbę osób korzystających z pojemników.  
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E.2.1. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA 
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Pojemnik/worek 

Sposób zbierania 
odpadów 

komunalnych 

Ilość 
pojemników/

worków 9) 

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik 
[zł/m-c] 

Opłata miesięczna  
wyliczona wg wzoru 

B*C 
A B C D 

60 l 
Selektywny  39,00  

Nieselektywny  59,00  

80 l 
Selektywny  46,00  

Nieselektywny  69,00  

120 l 
Selektywny  61,00  

Nieselektywny  92,00  

140 l 
Selektywny  68,00  

Nieselektywny  102,00  

180 l 
Selektywny  82,00  

Nieselektywny  123,00  

240 l 
Selektywny  105,00  

Nieselektywny  158,00  

360 l 
Selektywny  151,00  

Nieselektywny  227,00  

700 l 
Selektywny  274,00  

Nieselektywny  411,00  

900 l 
Selektywny  346,00  

Nieselektywny  519,00  

1100 l 
Selektywny  411,00  

Nieselektywny  617,00  

KP – 5 
Selektywny  1 937,00  

Nieselektywny  2 906,00  

KP - 7 
Selektywny  2 704,00  

Nieselektywny  4 056,00  

KP – 10 
Selektywny  3 862,00  

Nieselektywny  5 793,00  

KP -12 
Selektywny  4 635,00  

Nieselektywny  6 953,00  

Prasokontener - podać 
pojemność [m3] 10) 

 

………………………………. 

Selektywny  902 zł/1m3  x  …  m3 = ……………....zł  

Nieselektywny  
1353 zł/1m3  x  …  m3 = ……………..zł 

 

Pojemnik podziemny- podać 
pojemność [m3] 11) 

 

………………………………. 

Selektywny  
93 zł/1m3   x  …  m3 = ………………..zł 

 

Nieselektywny  
140 zł/1m3  x  …  m3 = ……………....zł 

 

Worek na odpady 120 l (zgodnie 
z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasto Rzeszów”) 12) 

Selektywny  61,00  

Nieselektywny  92,00  

Łączna miesięczna kwota opłaty (wyliczona jako suma pozycji z kolumny D) 
37. 
 
  .………..………...…  

zł/m-c 
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F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

Liczba załączników ZN-1/A (podać ilość) 
38. 
 
       ……..…..……….    szt. 

 
G. ADNOTACJE URZĘDU 
39. Uwagi organu 

 

________________________________________________________ 
9) Należy przyjąć ilość pojemników/worków w oparciu o wyliczoną tygodniową ilość wytworzonych odpadów komunalnych dla poszczególnego 

charakteru działalności. Suma przyjętej pojemności pojemników/worków z podziałem na poszczególne frakcje, zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów, bądź na odpady zbierane w sposób nieselektywny powinna być równa 
lub większa od wyliczonej tygodniowej ilości wytworzonych odpadów. Łączna pojemność pojemników na odpady komunale na terenie 
nieruchomości powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów. 
Dobór pojemników/worków określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

10) Dotyczy właścicieli posiadających prasokontener (usługa odbioru odpadów). Usługa nie dotyczy odpadów selektywnie zbieranych, zgodnie 
     z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Rzeszów. 

Miesięczną wysokość stawki opłaty w przypadku prasokontenera o danej pojemności należy wyliczyć według wzoru: 
- w przypadku selektywnej zbiórki odpadów – 902 zł (stawka jednostkowa za 1 m3) x pojemność prasokontenera [m3] – wpisać  
w kolumnie C; 
- w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów - 1353 zł x pojemność prasokontenera [m3] – wpisać w kolumnie C. 

11) Dotyczy właścicieli posiadających na swojej nieruchomości pojemnik podziemny (usługa odbioru odpadów). 
    Miesięczną wysokość stawki opłaty w przypadku pojemnika podziemnego o danej pojemności należy wyliczyć według wzoru: 

- w przypadku selektywnej zbiórki odpadów - 93 zł (stawka jednostkowa za 1 m3) x pojemność pojemnika [m3]– wpisać w kolumnie C; 
- w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów - 140 zł x pojemność pojemnika [m3]  – wpisać w kolumnie C. 

12) Worek na odpady może być zadeklarowany wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. brak dojazdu do nieruchomości, na której 
powstają odpady). 


