
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej  

                                                                                                                       w Sędziszowie Małopolskim z dnia 12 czerwca 2014 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.), 

Składający:  Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) 

Miejsce składania:  Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim  
                                 39-120 Sędziszów Małopolski,  ul. Rynek 1 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwe 

□  PIERWSZA DEKLARACJA                                                    □  KOLEJNA DEKLARACJA 

Termin składania: 

1. Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych o wysokości opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje                           
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

W przypadku  zmiany danych podać: datę zmiany ………………………….    oraz jej okoliczności: 

- zmiana liczby osób zamieszkujących  nieruchomość ……………………………… 

- zmiana stawki opłaty ……………………………….. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  - zaznaczyć właściwe 

□  OSOBA FIZYCZNA 

□ OSOBA PRAWNA  

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA * 

 

IDENTYFIKATOR 2) 

PESEL …………………………………………..         / NIP……………………………………………………. 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY* 

Kraj: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

 

Gmina: Ulica: Nr domu: 

 

Nr lokalu: 

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Poczta: 

 

Telefon: e-mail: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Nazwa miejscowości/ulicy: 

 

Nr budynku: 

 



F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – zaznaczyć właściwe 

□  WŁASNOŚĆ                                                                                                                             □  WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

□  UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                                                                                              □  ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 

□  INNY TYTUŁ WŁADANIA 3) 

 

G. OŚWIADCZENIE:  

G1)   Oświadczam, że  będę gromadził odpady: 

 w sposób selektywny (segregowany) 

 w sposób nieselektywny (zmieszany) 

G2)   Oświadczam, że: 

 - nieruchomość wskazaną w części E zamieszkuje na stałe    ……  osób, 

          - nieruchomość wskazaną w części E zamieszkuje czasowo  …….. osób. 

H. DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWENIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4) 

 

H1.    SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ W ODNIESIENIU DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA STAŁE  (liczba osób  x  stawka)  

 

Liczba osób Stawka Kwota 

   

 

H2.    SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ W ODNIESIENIU DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH OKRESOWO (liczba osób  x  stawka) 5) 

        
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba 
osób 

            

Stawka 
w zł 

            

Kwota w 
zł 

            

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności wynikającej z artykułu 56 § 1 k.k.s., oświadczam że podane przeze mnie dane zawarte w niniejszej 

deklaracji są zgodne z prawdą. 

Podpis właściciela nieruchomości składającego deklarację: 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

Art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego (DZ. U. 2013. poz. 186 z późn. zm.) „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.” 

Objaśnienia: 

 

1) W przypadku współwłasności nieruchomości deklarację składa jeden ze współwłaścicieli  
2) identyfikatorem  jest: 

PESEL – w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej lub nie 
będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

3) Podać tytuł będący podstawą władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tyt. prawnego). 
4) Miesięczna opłata stanowi sumę kwot z punktu H1 i odpowiednich pozycji z punktu H2. 
5) Wypełnić  w przypadku zamieszkiwania okresowego.  

 

* niepotrzebne skreślić 


