
 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 
   

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI            
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

  
 
      

A.   MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
Burmistrz Gminy Mosina 
Pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

 

 
 
 
 

...... - …… - …………………. 
Dzień-Miesiąc-Rok złożenia deklaracji 

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  nowa deklaracja – pierwsza deklaracja (data zamieszkania:            -              -                  )   
                                                                                                                                                                                             DD – MM - RRRR        

□  nowa deklaracja – zmiana danych 2) (data zaistnienia zmian:            -              -                  )   
                                                                                                                                                                        DD – MM - RRRR        

□  korekta deklaracji   1) (data zaistnienia zmian             -              -                  )   
                                                                                                                                                          DD – MM - RRRR        

Uzasadnienie złożenia deklaracji: 

□ Zamieszkanie nowego mieszkańca  
□ Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka 

□ Przyjazd mieszkańca z zagranicy 

□ Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

□ Wyprowadzenie się mieszkańca 
 
Inny/podać jaki 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          

1)  Korekta deklaracji – w przypadku popełnienia błędu pisarskiego. 
2)  Zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych np. ilości osób, adresu zamieszkania. 

C.   PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ Właściciel      □  Współwłaściciel       □  Użytkownik wieczysty  

   □ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 3)          

 □    Inny podmiot władający nieruchomością (jaki)……………………………………………………………………………………………………. 
3)  W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

D.   DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 
4. Nazwisko 

                  
 

5. Imię 
                  

 

6. PESEL 

           
 

7. Nr telefonu 4) 

                  
 



 

8. Adres e-mail 4) 

                                         
 

 

D.2. Pozostałe podmioty (np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe)  
9. Nazwa pełna 
 

                                         
 

15. Nr KRS 
                 

 

16. Nr telefonu 4) 

         
 

17. NIP    4) 

          
 

18. Adres e-mail 4) 

               
 

19. Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu (imię, nazwisko) 
                                         

 

20. Podstawa umocowania 6) 

4) Dane nieobligatoryjne, ale ułatwiające komunikowanie się w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień i uzupełnień deklaracji.  
5) W przypadku gdy nieruchomość nie ma numeru porządkowego należy podać numer geodezyjny/ewidencyjny działki. 
6) Podstawa umocowania – pełnomocnictwo, umowa spółki itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.  

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY* 
21. Kraj 
 

          
 

22. Województwo 
 

             
 

23. Powiat 
 

            
 

24. Gmina  4) 
 

          
 

24. Ulica    4) 
 

             
 

26. Nr domu  5) 
 

    
 

27. Nr lokalu 4) 
 

    
 

28. Miejscowość 
 

          
 

29. Kod pocztowy 
 

  ̶    
 

30. Poczta 
 

            
 

 

D.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 7) 

31. Miejscowość 
 

            
 

32. Ulica 
 

                  
 

33. Nr domu 5) 

 
    

 

34. Nr lokalu 
 

    
 

35. Kod pocztowy 
 

  ̶    
 

36. Poczta 
 

                
 

 

7) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni dla każdego budynku osobna deklaracja. 

D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby z D.3. 
37. Kraj 
 

          
 

38. Województwo 
 

             
 

39. Powiat 
 

            
 

40. Gmina  4) 
 

          
 

41. Ulica    4) 
 

             
 

42. Nr domu  5) 
 

    
 

43. Nr lokalu 4) 
 

    
 

44. Miejscowość 
 

          
 

45. Kod pocztowy 
 

  ̶    
 

46. Poczta 
 

            
 

 

E. NALICZANIE OPŁATY 
E.1. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób  

□  selektywny                                       □ nieselektywny  

 

UWAGA! Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę jak za odprowadzanie odpadów w sposób nieselektywny. 



 

 

E.2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3   47.                              

                                                                                      
 
Wysokość miesięcznej opłaty - jeżeli w pozycji E.1. zaznaczono zbieranie w 
sposób selektywny liczbę  z poz. 47 mnożymy przez 10,00 zł. 
 48.    ……………………..  zł/mc.                                                                                              

 
 
 
 

 
Wysokość miesięcznej opłaty - jeżeli w pozycji E.1. zaznaczono zbieranie w 
sposób nieselektywny liczbę z poz. 47 mnożymy przez 20,00 zł. 
 

 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ* / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ* 
 

49. Data 
 
 
 

50. Czytelny podpis (osoby składającej deklarację lub pełnomocnika, jeżeli osoba fizyczna 
działa przez pełnomocnika; w przypadku reprezentacji podmiotu innego niż osoba 
fizyczna –  dodatkowo pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania ) 8) 
 
 
……………………………………………………… 
                                Imię i nazwisko 

 

8) Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. 
 
 
G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 
 

 
POUCZENIE 

1. W przypadku nie wpłacenia w wyznaczonych terminach kwoty opłaty z poz. 48 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  2017 r., poz. 1201 ze zm.). 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. Zgodnie z art. 6m ust. 2  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)  
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

4. Zgodnie z art. 6o  ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) 
w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji właściwy organ określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

5. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2017 r, poz. 201 ze zm.). 

OBJAŚNIENIA:  
1. * - Niepotrzebne skreślić. 

 
 


