
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIA DEKLARACJĘ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t.Dz. U.2013.1399 z późn. zm.)

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41- 407 Imielin
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Nazwisko i imię/ Pełna nazwa

B.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI (na której powstają odpady komunalne), ADRES SIEDZIBY.
3.Gmina 4. Ulica 5. Numer domu 6. Numer lokalu

7. PESEL 8. NIP/REGON 9. Numer telefonu

10. Adres e-mail 11. Imię ojca 12. Imię matki

13. Podmiot składający:
□ 1. właściciel                       □ 2. współwłaściciel                    □ 3. użytkownik wieczysty 
□ 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ 5. inny podmiot władający nieruchomością
B.2 ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości wpisany w
części B.1).
14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu 17. Numer lokalu

18. Kod pocztowy 19. Powiat 20. Województwo

21. Typ nieruchomości:
□  1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
□  2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
□  3. nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość wymienioną w pkt.1 a w części 
nieruchomość wymieniona w pkt.2
□  4. domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI.
22. Okoliczności:
□  1. pierwsza deklaracja      □  2. korekta deklaracji        □  3. zmiana danych zawartych w deklaracji
D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
D.1 23. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1:

□  1.  gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny
□  2.  gromadzę odpady komunalne w sposób nieselektywny

D.2  Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
24. Oświadczam, że liczba 
mieszkańców zamieszkująca 
nieruchomość, o której mowa w części
B.1 wynosi:

                            ..................    osób

25. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi1): 
    
  
...................   x   ..................   =   ....................
  liczba osób       stawka opłat          zł/miesiąc



D.3 Wypełnia właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
26. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
.............................................................     x    ......................................    =    ............................
Liczba domków letniskowych                                stawka roczna                           zł/rok
lub nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
D.4 Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady.
27. Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części B.1
odpady są gromadzone w 
następujących pojemnikach o 
pojemności:

................  m3  ................   sztuk

................  m3  ................   sztuk

28. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi2):

...............................  x  .............................  x  .........................
stawka za pojemnik     liczba pojemników    krotność 
odbioru3)

=   .........................
    opłata zł/miesiąc

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.
29. Imię i nazwisko 31. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby 

reprezentującej właściciela nieruchomości
30. Data wypełnienia deklaracji
(dzień/miesiąc/rok)
F. ZAŁĄCZNIKI
Pełnomocnictwo w przypadku składania deklaracji przez osobę reprezentującą właściciela 
nieruchomości
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data (dzień/miesiąc/rok) Podpis przyjmującego formularz

H. POUCZENIE
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Burmistrzowi Miasta Imielin o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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  właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  złożyć  nową
deklarację Burmistrzowi Miasta Imielin w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a
w  części  nieruchomość,  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  komunalne,
wypełnia część D2 i D4.
Po złożeniu pierwszej deklaracji osoba składająca deklarację uzyska indywidualny numer rachunku
bankowego, na który zobowiązana będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  (j.t.
Dz.U.2005.229.1954 z późn. zm.)
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:
1) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty 
na osobę.
2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłat za pojemnik, liczby 
pojemników oraz krotności ich odbioru.
3) Krotność odbioru wynosi:2,17(odbiór raz na 2 tygodnie) lub 4,33 (odbiór 1 raz na tydzień).


