
 ZN-1   1/5 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

1.  Identyfikator podatkowy 

 NIP/numer PESEL 
1)

 

 

…………………………….…………… 

2.  Nr dokumentu 
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/981/2013 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

       DO-1 

DEKLARACJA                                                                                                                                                        
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 2012 r., poz. 391     

z późn. zm). 
 
Składający:                             Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku               
w gminach). 

 
Termin składania deklaracji:  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian danych będących podstawą 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 20 czerwca 2013 r. 
 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 
3.  Nazwa i siedziba organu 

 
Prezydent Miasta Rzeszowa 
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 

 
4.  Miejsce, gdzie można złożyć deklarację: 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10 

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat, ul. Krakowska 20 

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1 

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym E. Leclerc, al. Rejtana 69 

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Real, al. Witosa 21 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć kwadrat) 

          □  pierwsza deklaracja                    □  zmiana danych w deklaracji 
2)

                       □  korekta deklaracji 
3) 

 
W przypadku zmiany danych podać datę powstania zmiany:  …..…....¯…….....¯……………...  (dzień-miesiąc-rok) 
 
W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę: 

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

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

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy pozostałych właścicieli nieruchomości, w tym osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

6. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

      □  osoba fizyczna                   □  osoba prawna                   □  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

____________________________ 

1)
 Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator 
podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. 

2)
 Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby mieszkańców, zmiana 
ilości wytworzonych odpadów). 

3)
 Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji. 

 
 

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię* / Pełna nazwa** 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 ZN-1   2/5 

8. Imię ojca, imię matki* / Nazwa skrócona** 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)* 
 
   …..…...¯…….....¯…………… 

10. Identyfikator REGON** 
4)

 

 
…………………………………………….... 

11. Polska klasyfikacja działalności (PKD)** 
4)

 

 
………………………………………................... 

12. Numer KRS** 
4)

 

 
…………………………………………………..… 

13. Nr telefonu 
5) 

 
……………………………………………………………… 

14. Adres email 
5) 

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

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

15. Kraj 
 
……………………………………... 

16. Województwo 
 
……………………………………………………………………… 

17. Powiat 
 
……………………………………....……… 

18. Gmina 
 
……………………………………………… 

19. Ulica 
 
.......................................................................................... 

20. Nr domu 
 
................................. 

21. Nr lokalu 
 
………………… 

22. Miejscowość 
 
……………………………………………………….. 

23. Kod pocztowy 
 
................................................ 

24. Poczta 
 
…………………………………………………………… 

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY, NIŻ ADRES W CZĘŚCI C.1 

25. Kraj 
 
……………………………………... 

26. Województwo 
 
……………………………………………………………………… 

27. Powiat 
 
………………………………………………. 

28. Gmina 
 
……………………………………………… 

29. Ulica 
 
………………………………………………………………… 

30. Nr domu 
 
……………………… 

31. Nr lokalu 
 
………………… 

32. Miejscowość 
 
……………………………………………………….. 

33. Kod pocztowy 
 
................................................ 

34. Poczta 
 
.......................................................................................... 

 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Łączna miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
6) 

35. 
 

…………………….…………...  zł/m-c 
 

 

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

Liczba załączników ZN-1 (podać ilość) 
36. 
 
         ……..…..…..          szt. 

Inne dokumenty (podać jakie) 

37. 

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

..................................................................................................................................................... 

____________________________ 

4)
 W przypadku braku numeru należy wpisać słowo „brak”.

 

5)
 Podanie informacji o numerze telefonu i adresie e-mail nie jest obowiązkowe. 

6) 
W przypadku budynku mieszkalnego wielolokalowego - z załącznika ZN-1 należy podać kwotę z poz. 34 lub w przypadku złożenia więcej 

niż jednego załącznika ZN-1 sumę kwot poz. 34 z wszystkich załączników. 
   W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego - z załącznika ZN-1 należy podać kwotę z poz. 35 lub w przypadku złożenia więcej 

niż jednego załącznika ZN-1 sumę kwot poz. 35 z wszystkich załączników. 
    

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne - z załącznika ZN-1 należy podać kwotę z poz. 39 lub            
w przypadku złożenia więcej niż jednego załącznika ZN-1 sumę kwot poz. 39 z wszystkich załączników. 

   W przypadku nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą, a w części nieruchomością niezamieszkałą, na której 
powstają odpady komunalne - z załącznika ZN-1 należy podać sumę kwot poz. 34. i poz. 39. albo sumę kwot poz. 35. i poz. 39.                   
z wszystkich załączników. 
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F.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że są mi znane przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

38. Data wypełnienia deklaracji 
      (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
 
 
      …..….....¯……...…..¯……..……… 

39. Czytelny podpis właściciela nieruchomości bądź osoby reprezentującej właściciela 
nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika 
uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości) 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………. 

2. ………….…………………………………………………………………………………………  

 

G. ADNOTACJE URZĘDU 
40. Uwagi organu 
 

41. Data przyjęcia deklaracji 
      (dzień-miesiąc-rok) 
 

…..….....¯……...…..¯……..……. 

42. Podpis przyjmującego deklarację 43. Podpis osoby dokonującej weryfikacji 
deklaracji 

 

Pouczenie: 
 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.); 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 20 czerwca 2013 r. albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Rzeszowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze; 

3. W przypadku dokonania zmiany danych w deklaracji przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

 
Objaśnienia do deklaracji DO-1 „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”: 

 
1. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, oraz jednostkę organizacyjną 

i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zgodnie z art. 2 ust.1 

pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć lokal mieszkalny zamieszkiwany przez jedną bądź większą liczbę osób; 

3. Przez zabudowę jednorodzinną należy rozumieć zabudowę na nieruchomości, na której znajdują się nie więcej niż dwa lokale 

mieszkalne; 

4. Przez zabudowę wielolokalową należy rozumieć zabudowę na nieruchomości, w której znajduje się trzy lub więcej lokali mieszkalnych; 

5. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą dotychczas z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany 

dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości w pojemnikach na frakcję „mokrą” odpadów należących do frakcji „suchej” lub szkła bądź 

w pojemnikach na frakcję „suchą” odpadów klasyfikujących się do frakcji „mokrej” traktowany będzie jako niedopełnienie obowiązków 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych – skutkiem tego naliczana będzie wyższa opłata; 

7. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją, w oryginale lub 

w formie uwierzytelnionego odpisu, wraz z uiszczoną opłatą skarbową. 
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1.  Identyfikator podatkowy 

 NIP/numer PESEL 
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. W przypadku zabudowy wielolokalowej 

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 pozostałych właścicieli nieruchomości, w tym osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 

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) 

□  Pergola na terenie nieruchomości (określonej w części C.1) 

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

 

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

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. 

………………... m
3 

____________________________ 

1)
 Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator NIP 
wpisują pozostali właściciele nieruchomości. 

2)
 W przypadku braku numeru należy wpisać słowo „brak”. 
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C.3. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

19. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  własność                   □  współwłasność                   □  najem                      □  dzierżawa                   □  użytkowanie wieczyste  

□  zarządzanie lub użytkowanie               □  inne (podać jakie)………………………………………………………………………………..…… 

 

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 
3) 

 

E.1. DZIAŁ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

33. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

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

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

 

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 

 
10,00 

 

Nieselektywny 
 

15,00 
 

Dwuosobowe 
Selektywny 

 
18,00 

 

Nieselektywny 
 

27,00 
 

Trzyosobowe 
Selektywny 

 
26,00 

 

Nieselektywny 
 

39,00 
 

Czteroosobowe 
Selektywny 

 
32,00 

 

Nieselektywny 
 

48,00 
 

Liczące pięć lub 
więcej osób 

Selektywny 
 

38,00 
 

Nieselektywny 
 

57,00 
 

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

____________________________ 

3)
 W przypadku nieruchomości zamieszkałej (nie dotyczy internatów, akademików itp.) należy wypełnić część E.1. 

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. 
W przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkałą, a w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, należy 
wypełnić część E.1 i część E.2. 
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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 

Do dwóch osób  
Selektywny 

 
30,00 

 

Nieselektywny 
 

45,00 
 

Od trzech do 
czterech osób 

Selektywny 
 

46,00 
 

Nieselektywny 
 

69,00 
 

Powyżej czterech 
osób 

Selektywny 
 

60,00 
 

Nieselektywny 
 

90,00 
 

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

 

E.2. DZIAŁ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
Charakter działalności prowadzonej na nieruchomości 

niezamieszkałej 
4)

 

Powierzchnia 
lokalu [m

2
] 

Miesięczna ilość wytworzonych odpadów 

komunalnych [l] 
5)

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Łączna miesięczna ilość odpadów komunalnych 
36. 

….………………….……...        l/miesiąc 

Średnia tygodniowa ilość odpadów komunalnych 
(wielkość z poz. 36 należy podzielić przez 4,33) 

37. 
           ….……………….………...        l/tydzień 

____________________________ 

4) 
Należy podać charakter działalności prowadzonej na nieruchomości np. obiekt handlowy, gastronomiczny, magazynowy, powierzchnia 

biurowa, warsztat szkolny, rzemieślniczy, szkoła, przedszkole, żłobek, hotel, kino, przychodnia, szpital, garaże, cmentarz parafialny, 
targowisko lub inne.

 

5) 
Miesięczną ilość odpadów dla poszczególnych rodzajów działalności na nieruchomości należy podać w oparciu o średnią ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych, liczbę osób korzystających z pojemników oraz normatywy określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 
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E.2.1. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

38. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierane będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ selektywny
 

□ nieselektywny
 

E.2.2. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

 

Pojemnik/worek 
Ilość 

pojemników/worków 
6) 

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

Opłata miesięczna 
wyliczona według wzoru 

A*B lub A*C 
Przy selektywnej zbiórce 

Przy nieselektywnej 
zbiórce 

A B C D 

60 l  30,00 45,00  

80 l  35,00 53,00  

120 l  47,00 71,00  

140 l  52,00 78,00  

180 l  63,00 95,00  

240 l  81,00 122,00  

360 l  116,00 174,00  

700 l  211,00 317,00  

900 l  266,00 399,00  

1100 l  316,00 474,00  

KP – 5  1490,00 2235,00  

KP – 7  2080,00 3120,00  

KP – 10  2971,00 4457,00  

KP – 12  3565,00 5348,00  

Prasokontener 
7000 l 

 4853,00 7280,00  

Prasokontener 
10 000 l 

 6933,00 10 400,00  

Prasokontener 
16 000 l 

 11 093,00 16 640,00  

Prasokontener 
20 000 l 

 13 866,00 20 799,00  

Poj. podziemny 3000 l 
7)  215,00 323,00  

Poj. podziemny 4000 l 
7)  286,00 429,00  

Inny 

- podać pojemność [l] 
8)

 
    

 
………………… 

Worek na odpady 120 l 
(zbierane w sposób 

nieselektywny bądź na 

frakcję „mokrą”) 
9)

 

 

47,00 71,00 

 

Miesięczna kwota opłaty (wyliczona jako suma pozycji z kolumny D) 
39. 

 
     ...……………..…zł/m-c 

____________________________ 

6)
 Należy przyjąć ilość pojemników/worków wynikającą z pojemności wyliczonej w poz. 37. Suma przyjętej pojemności pojemników/worków na 

frakcję „mokrą” bądź na odpady zbierane w sposób nieselektywny powinna być równa lub większa od wyliczonej w poz. 37. Łączna 
pojemność pojemników na odpady komunale na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich 
powstających odpadów. 
W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów przy wyborze pojemnika od 60 l do 360 l 
będzie to pojemnik na frakcję „mokrą”, natomiast na frakcję „suchą” w ramach tej opłaty właściciel otrzyma odpowiednią ilość worków         
o pojemności 120 l oraz worek 80 l na szkło opakowaniowe. Przy wyborze pojemnika na frakcję „mokrą” o pojemności powyżej 360 l 
właściciel w ramach opłaty otrzyma pojemnik na frakcję „suchą” o takiej samej pojemności jak na frakcję „mokrą” oraz worki na szkło 
opakowaniowe. 
Przy wyborze pojemności pojemników należy uwzględnić częstotliwość z jaką będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości: 
- frakcja „sucha” i szkło opakowaniowe – 1x w miesiącu; frakcja „mokra” i odpady zbierane w sposób nieselektywny - 1x w tygodniu          
zgodnie z uchwałą Nr L/939/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych; 

7)
 Dotyczy właścicieli posiadających na swojej nieruchomości pojemnik podziemny; 

8)
 Dotyczy pojemników podziemnych o pojemnościach innych niż wymienione. 

„Miesięczną stawkę opłaty za pojemnik” należy wyliczyć według wzoru: 
- w przypadku selektywnej zbiórki odpadów - pojemność pojemnika [l] x 0,715 – wpisać w kolumnie B; 
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- w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów - pojemność pojemnika [l] x 0,715 x 1,5 – wpisać w kolumnie C; 
9)

 Worek na odpady zbierane w sposób nieselektywny bądź na frakcję „mokrą” może być zadeklarowany wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach (np. brak dojazdu do nieruchomości, na której powstają odpady). 

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

Liczba załączników ZN-1/A (podać ilość) 

40. 
 
       ……..…..……….    szt. 

 

G. ADNOTACJE URZĘDU 
41. Uwagi organu 

 
 


