
ZAŁĄCZNIK ZN-1  

DO DEKLARACJI O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

A. Oświadczam, że nieruchomość ……………………………………………………………………: 

           (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

1.  

 w okresie 12 miesięcy poprzedzający okres rozliczeniowy, na który składana jest 
deklaracja była zamieszkiwana przez ……. miesięcy. Ilość zużytej wody w tym 
okresie wyniosła łącznie: ………. m3  
Średnie miesięczne zużycie wody do wyliczenia opłaty wynosi: 

                                               /                   miesięcy        = 
               ……………………………..     …………..………….…………      ………….………………..… 
                     Łączna ilość zużytej wody             Liczba miesięcy, w których                     Średnie miesięczne zużycie wody 
                                                                           nieruchomość  była zamieszkiwana              
                
                                                                             

2.  

 stanowi nieruchomośc która w części stanowi nieruchomośc na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomośc na której nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne. Podstawą wyliczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami jest zużycie wody z okresu kolejnych 6 miesięcy wybranych z 18 miesięcy 
poprzedzający okres rozliczeniowy, na który składana jest deklaracja tj. od ……...….. 
do ………….   Ilość zużytej wody w tym okresie wyniosła łącznie: ………. m3  
Średnie miesięczne zużycie wody do wyliczenia opłaty wynosi: 

                                                /                   miesięcy       = 
               ……………………………..     …………..………….…………      ………….………………..… 
                     Łączna ilość zużytej wody             Liczba miesięcy, w których                     Średnie miesięczne zużycie wody 
                                                                           nieruchomość  była zamieszkiwana              
                
                                                                             

3.  

 nie jest wyposażona w wodomierz lub nie jest podłączona do sieci wodociągowej. 
Na nieruchomości zamieszkiwało (podać liczbę osób zamieszkujących w 
poszczególnych miesiącach): 

Styczeń 
          r. 

Luty 
r 

Marzec 
r       

Kwiecień 
            r. 

Maj          
r. 

Czerwiec 
           r. 

Lipiec 
       r. 

Sierpień 
           r. 

Wrzesień 
           r. 

Październik 
               r. 

Listopad 
          r. 

Grudzień 
          r. 

     
 

       

 

Przeciętna norma zużycia wody wynosi 3m3 miesięcznie na osobę, a więc średnie 
miesięczne zużycie wody do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 
………….m3. 
(należy zsumowaną liczbę mieszkańców z poszczególnych miesięcy przemnożyć przez „3” i 
następnie podzielić przez liczbę miesięcy, w których nieruchomość była zamieszkiwana.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  

 nie była zamieszkiwana – składana deklaracja jest pierwszą deklaracją. Na 
nieruchomości zamieszkuje (podać liczbę osób jaka będzie zamieszkiwać w 
poszczególnych miesiącach): 

Styczeń 
          r. 

Luty 
r 

Marzec 
r       

Kwiecień 
            r. 

Maj          
r. 

Czerwiec 
           r. 

Lipiec 
       r. 

Sierpień 
           r. 

Wrzesień 
           r. 

Październik 
               r. 

Listopad 
          r. 

Grudzień 
          r. 

     
 

       

 

Przeciętna norma zużycia wody wynosi 3 m3 miesięcznie na osobę, a więc prognozowane 
średnie miesięczne zużycie wody do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
wynosi ………….m3. 
(należy zsumowaną liczbę mieszkańców z poszczególnych miesięcy przemnożyć przez „3”   i 
następnie podzielić przez liczbę miesięcy, w których nieruchomość będzie zamieszkiwana.) 
 
 

B.  

1. Oświadczam, że na nieruchomości …………………………………………………… 

zamieszkuje …………. gospodarstw domowych, dla których kwota opłata za miesiąc 

ustalona jako iloczyn stawki opłaty i średniomiesięcznego zużycia wody w 

gospodarstwie domowym, wyliczonego zgodnie z zasadami, o których mowa części A 

niniejszego załącznika jest większa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę.   

 

2. Mając na uwadze powyższe kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za jeden miesiąc dla nieruchomości ………………………………………..………    

…………………………………….wynosi łącznie : 

 

 

                                             ……………..…………………. zł 
(suma opłat ustalonych dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących na nieruchomości jako iloczyn 
stawki opłaty i średniomiesięcznego zużycia wody w gospodarstwie domowym, wyliczonego zgodnie z 
zasadami, o których mowa części A niniejszego załącznika , z zastrzeżeniem, iż opłata dla jednego 
gospodarstwa domowego, o którym mowa w części B pkt. załącznika wynosi 7,8% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę) 

 

 


