
1. Identyfikator podatkowy NIP */ numer PESEL płatnika **

.

2. Nr dokumentu

DEKLARACJA OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13-09-1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j:. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

będących właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami nieru-
chomości lub ich części oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości zamieszkałych
oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Termin składania: Deklaracja pierwsza w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpa-
dów komunalnych. Deklaracja zmieniająca: w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ilości mieszkańców lub ilości odpadów ko-
munalnych powstających w części niezamieszkałej.

Miejsce składania: Wójt gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt i adres siedziby Gminy         Wójt Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

B. OKOLICZNOŚCI ORAZ PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić datę w formacie: dd-mm-rrrr):

1. Deklaracja pierwsza        …................................... (data powstania obowiązku)

2. Deklaracja zmieniająca   …..................................... (data zaistnienia zmian)
(opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana)

3. Korekta deklaracji           …...................................... (okres, którego dotyczy korekta)
(wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty)

4. Wygaśnięcie obowiązku  …........................................ (data wygaśnięcia obowiązku)
(w przypadku, gdy w trakcie miesiąca nastąpi zmiana adresu zamieszkania osoby składającej deklarację na adres w innej gminie, opłatę za ten 
miesiąc w całości uiszcza się w gminie, w której dotychczas osoba składająca deklarację zamieszkiwała, a w nowym miejscu zamieszkania – 
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana)

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
   

 1. Właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości

 2. Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty 
nieruchomości (ilość współwłaścicieli …….……) 

 3. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zasobów spół-
dzielczych, właściciel budynku wielorodzinnego

 4. Inny sposób władania nieruchomością

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                   * - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną
                                                                                                        ** - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Osoba fizyczna  2. Osoba prawna  3. Jednostka organizacyjna, w  tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
7. Nazwisko ** / Nazwa pełna * 8. Data urodzenia (dd-mm-rrrr) **

9.  Pierwsze imię, drugie imię ** / Nazwa skrócona * 10. Imię ojca, matki **

11. Identyfikator REGON (o ile posiada) 12. Numer PESEL **

13. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe) 14. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA ** / ADRES SIEDZIBY *
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 19. Ulica 20. Nr budynku 21. Nr lokalu

22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI
25. Gmina 26. Ulica 27. Nr budynku (lub nr działki ewidencyjnej) 28. Nr lokalu

29. Miejscowość (lub obręb ewidencyjny) 30. Kod pocztowy 31. Poczta

32. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Letniskowa/wypoczynkowa/rekreacyjna                                2. Zamieszkała                                 3. Niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne
 (wypełnić część F.1)                                                                        (wypełnić część F.2.)                             (wypełnić część F.3.)
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E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 deklaracji, odpady są gromadzone w sposób selektywny (segregacja odpadów) 

 1. Tak  2. Nie

F. WYMIAR OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI

     F.1. ZA NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
      REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa wyliczenia opłaty
(ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywa-

nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)
Stawka opłaty Kwota opłaty roczna

(poz. 33 x poz. 34)

33.

           

34.

……………….....……zł, ….........gr

35.

…………….........………zł, ….........gr

      F.2. ZA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Podstawa wyliczenia opłaty
(ilość osób zamieszkałych)

Stawka opłaty
(za osobę)

Kwota opłaty miesięczna
(poz. 36 x poz. 37)

36. 37.

……………….....……zł, ….........gr

38.

…………….........………zł, ….........gr

      F.3. ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Podstawa wyliczenia opłaty
(charakterystyka pojemnika i częstotliwość opróżniania)

Stawka opłaty
(za 1 pojemnik)

Kwota opłaty miesięczna
(poz. 39 x poz. 42)

39. Deklarowana ilość 
pojemników (szt)

40. Objętość pojemnika 
(l, m3) 

41. Częstość opróżniania w 
miesiącu (1 lub 2 razy)

42.

..…………….....……zł, ….........gr

43.

….……………….....……zł, ….........gr

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).

44. Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr)

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

45. Czytelny podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację 

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

H. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
46. Uwagi organu 

47. Data (dd-mm-rrrr)

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

48. Podpis weryfikującego formularz

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

Dodatkowe wyjaśnienia
Deklarację składa właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli obowiązek ten może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej, obowiązany do ich wykonania jest
podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty wskazane powyżej, mogą w drodze umowy
zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do złożenia deklaracji.
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