
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ) 

Podstawa prawna Art. 6m  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250)

Składający Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowanie a także inne podmioty władające nieruchomością  znajdującej się w granicach 
administracyjnych gmin zrzeszonych w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna”. 

Miejsce składania Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61 

Referat ds. Gospodarki Komunalnej EZG „Działdowszczyzna”, 13-200 Działdowo, ul. 

Osiedleńcza 3A 

Urząd Miasta/Gminy w …………………

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 
ul. Przemysłowa 61 
13-200 Działdowo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat): 

PIERWSZA DEKLARACJA 1)   ZMIANA DANYCH 2) 

…………………………………  …………………………………
Data obowiązywania Data obowiązywania

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (składający deklarację) 

właściciel lub współwłaściciel użytkownik wieczysty 

zarządca nieruchomości wspólnej  lub użytkownik inny ……………………………. 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE właściciela nieruchomości 

D.1 RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

OSOBA FIZYCZNA OSOBA PRAWNA 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

D.2 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

NAZWISKO I IMIĘ* / NAZWA PODMIOTU**

PESEL* Numer NIP i REGON**

TELEFON I ADRES E-MAIL 

D.3 ADRES SIEDZIBY** / ADRES ZAMIESZKANIA* 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

D.4 ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 3) 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU /NR LOKALU

KOD POCZTOWY POCZTA NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI7)



 E. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 4) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4 niniejszej deklaracji odpady komunalne 
gromadzone są w sposób:

 SELEKTYWNY (należy wypełnić część E1 i E2)   NIESELEKTYWNY (należy wypełnić tylko część E2) 

E. 1. OŚWIADCZAM, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4 niniejszej deklaracji odpady 
komunalne selektywne tj. papier, szkło, tworzywo sztuczne gromadzone są w następujących 
pojemnikach:

Typ 
pojemnika o 
pojemności

Ilość pojemników Stawka opłaty za pojemnik Do zapłaty (iloczyn poz. 2x3)

1 2 3 4 
120 litrów

240 litrów

1100 litrów

2200 litrów

7000 litrów

E. 2. OŚWIADCZAM, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4 niniejszej deklaracji odpady 
komunalne zmieszane i pozostałe po segregacji gromadzone są w następujących pojemnikach:

Typ 
pojemnika o 
pojemności

Ilość pojemników Stawka opłaty za pojemnik Do zapłaty (iloczyn poz.2x3)

1 2 3 4 
120 litrów

240 litrów

1100 litrów

2200 litrów

7000 litrów

Suma do zapłaty za miesiąc (kol 4 z E1 i E2)

E.3. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA DOMKU LETNISKOWEGO LUB/I INNEJ NIERUCHOMOŚCI   

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

  Oświadczam, że roczna opłata ryczałtowa za rok od domku letniskowego lub/i innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

1 2

ryczałt roczny, gdy w E zaznaczono SELEKTYWNY ryczałt roczny, gdy w E zaznaczono NIESELEKTYWNY

... zł / rok ... zł / rok

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem  faktycznym. 

 …………………………………   ………………………………… 

   (miejscowość i data)     (czytelny podpis)

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Objaśnienia: 
1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy

złożyć do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”   lub odpowiedniego Urzędu Gminy lub Miasta w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Zgromadzenia Związku.

5. 

a) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc, którego dotyczy

obowiązek ponoszenia opłaty, bez wezwania. 

b) Ryczałtową opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe tylko przez część roku, uiszcza się jednorazowo do 31 maja  każdego roku za dany rok z góry, bez wezwania. 


