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POLA   CIEMNE   WYPEŁNIA   URZĄD  
PRZED   WYPEŁNIENIEM   NALEŻY   ZAPOZNAĆ   SIĘ   Z   OBJAŚNIENIAMI                                

 
1. Nr dokumentu …...............…............................ 

 
2. Załącznik do uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1399 z późn. zm. ) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

W terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji (np. 

liczba osób – narodziny, zgony, przeprowadzka itp., sposób zbierania odpadów, stawka itd.) 

Miejsce składania: Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt 

A. ORGAN, DO KTÓREGO ADRESOWANA JEST DEKLARACJA 

3. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja. 

    WÓJT GMINY NIEPORĘT,  PL. WOLNOŚCI 1, 05-126 NIEPORĘT 

B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ww. ustawy 

    Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

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

   

         nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany …................................................................................)  
2
 

 

         korekta deklaracji (okres, którego dotyczy korekta: od …………..…….. do ……………………) 
3
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

5. Tytuł władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

          

 

          

 

          

          

         y posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

         wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa 

 

          

 

                                                 
1.Należy zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli 

zamieszkanie na danej nieruchomości nastąpiło przed 1 lipca 2013 r. należy wpisać datę "1 lipiec 2013 r.", natomiast jeżeli zamieszkanie nastąpiło po 
1 lipca 2013 r., należy wpisać dzień zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. 

2.Należy zaznaczyć w przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – należy wpisać dzień, w którym nastąpiła zmiana np. dzień urodzenia, zgonu, wprowadzenia się nowej osoby lub wyprowadzenia się 
osoby zamieszkałej na danej nieruchomości itp. 

3.Korektę należy zaznaczyć w przypadku poprawiania w poprzedniej deklaracji błędów rachunkowych, błędów pisarskich, oczywistych omyłek lub 

wypełnienia jej niezgodnie z ustalonymi wymaganiami oraz stanem faktycznym. 



D.DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

6. Nazwisko lub nazwa 
4
 

 

7. Imię
5
 

 

8. Imię ojca
5
 

 

9. Imię matki
5
 10. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

5
 

 

11. Pesel (osoby fizyczne)  lub NIP/Regon (osoby prawne) 

 

 

12. Numer telefonu 13. Adres e-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
    (dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklaracje) 

14. Ulica 

 

 

15. Numer domu 16. Numer lokalu 

17. Miejscowość 

 

 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 

20. Numer ewidencyjny nieruchomości (działki/działek) w rejestrze gruntów 

 

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w części E) 

21. Kraj 

 

 

22. Województwo 23. Powiat 

24. Gmina 

 

 

25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu 

28. Miejscowość 

 

 

29. Kod pocztowy 30. Poczta 

G. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

31. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy  

      kwadrat) 
6
: 

     selektywny niższa stawka opłaty                         nieselektywny (zmieszany) wyższa stawka opłaty 

Stawka opłaty - w zależności od sposobu zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych (wysokość stawki określa odrębna uchwała 

Rady Gminy Nieporęt) 

32. 

Liczba wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części E. 
33. 

 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy (stawkę z poz. 32 należy pomnożyć przez liczbę osób 

wskazanych w poz. 33) 

34. 

 

                                                 
4.W tym przypadku należy wpisać dane osoby wypełniającej deklarację lub wpisać dane wspólnoty mieszkaniowej, której dotyczy deklaracja. 

5. Dotyczy osób fizycznych. 
6.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wraz z zaległymi 

odsetkami. 



H. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI np. trawa, liście, ogrodowe, kuchenne itp.) 
7
 

35. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji (zaznaczyć właściwe kwadraty): 

       

       

 

       

 

       

 

       

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

36. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 34 lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1619 oraz z 2015 r., poz. 87) 
 

 

 

37. …............................................ 
 (data wypełnienia) 

 

 

38. …........................................................................................................... 
(czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska 

składającego deklarację) 
 

 

39. …........................................................................................................... 
(czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska)  
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J. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika – dokumenty jakie należy załączyć do 

niniejszej deklaracji zostały wymienione w pouczeniach dodatkowych): 

40.  
…......................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7.Informacje potrzebne do celów sprawozdawczych. 

8.Podpis składa – w przypadku współwłasności małżeńskiej współmałżonek, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej podpis drugiej osoby 

sprawującej zarząd nieruchomością wspólną. 



K. ADNOTACJE ORGANU, DO KTÓREGO ADRESOWANA JEST DEKLARACJA 

41. Uwagi: 

 

 

 

 

42. Data i podpis przyjmującego deklarację 

 

 

 

Pouczenia dodatkowe: 
1. W przypadku, gdy deklarację wypełnia inna osoba niż właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka 

organizacyjna, inne osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osobę zobowiązaną lub uwierzytelnioną kopię tego 

pełnomocnictwa. W przypadku złożenia niepoświadczonej kopi pełnomocnictwa należy okazać do wglądu jego oryginał. 

2. W przypadku, gdy deklarację składa współwłaściciel należy dołączyć wykaz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, w 

imieniu których składana jest deklaracja. 

3. W przypadku występowania różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkałych daną nieruchomość 

(liczba osób zameldowanych jest większa, niż liczba osób zamieszkałych) do ww. deklaracji należy załączyć wypełnione i 

podpisane „Oświadczenie dotyczące różnicy osób  pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkałych daną 

nieruchomość” - znajdujące się na odwrocie.  
 



Załącznik Nr 1  

do deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ustalonego Uchwałą Nr V/23/2015 

Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

……………………………………… 
     (imię i nazwisko) 

 

……………………………………… 
                 (adres nieruchomości) 

 

……………………………………… 
        (miejscowość) 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a zamieszkujących daną                                       

nieruchomość (wskazaną w deklaracji). 
 

Ja niżej podpisana(y), składam stosownie do art. 180 i 181 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.
1
) oświadczenie następującej treści: 

 

Na nieruchomości zlokalizowanej w …………..…………….…………..…………………………..……  

przy ulicy ……...........................................………..…………….  nie zamieszkuje(ą) następująca(e) 

zameldowane osoba(y): 

 

1. ………………................................................................................................………………… 

 

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

 

3. …………………………................................................................................................……… 

 

4.  …………………………...............................................................................................……… 

 

5.  …………………………...............................................................................................……… 

 

6.  …………………………...............................................................................................……… 

 

Wyżej wymieniona(e) osoba(y) uczy(ą) się, pracuje(ą) lub przebywa(ją), itp. poza wskazaną wyżej 

nieruchomością. 

 

 

……………......, dn. …….......………                                  ......………………………….........……. 

                                                                                              ( podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
Pouczenie: 
Art. 56. ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013 r. poz. 186, 1036, 1149, 1247, 1304) 

§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje 

nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na 

uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 

720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega 
karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie 

organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.  

__________________________
 

1. 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35,  

1027, 1036, 1145, 1149, 1313, 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215,1328,1644 z 2015 r. poz. 211. 


