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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/53/2016 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 16 grudnia 2016 r. 

Jasne pola deklaracji należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub 

niebieskim kolorem 

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 

WŁAŚCICIELI 
(1)

 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
(2)  

POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMIN ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 

 

 

A. A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 

UL. ARCISZEWSKIEGO 10 

67-100 NOWA SÓL  

B. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (należy zakreślić właściwy kwadrat i uzupełnić dane): 

□ PIERWSZĄ DEKLARACJĘ
(3)

                    x NOWĄ DEKLARACJĘ
(3)

        □ KOREKTĘ DEKLARACJI 
(4) 

 
DATA ZAISTNIENIA ZDARZENIA/ZMIANY:       01      -     03     -   2017       (dzień – miesiąc – rok)    
 

 
      PRZYCZYNA ZDARZENIA/ZMIANY*** ZWIĘKSZENIE ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH  

      

C. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO
(5)

  
* wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną;                ** wypełnia tylko podmiot nie będący osobą fizyczną; 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□OSOBA FIZYCZNA   □ OSOBA PRAWNA  □JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA**  

JAN KOWALSKI 

PESEL*: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

REGON**: 

              

NIP**: 

          

 

 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

X WŁAŚCICIEL                      

□ WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA**** 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIELE**** 
□ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA / WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
□ INNY PODMIOT FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (wpisać jaki):  ………………………………… 

NR TELEFONU*** E-MAIL*** 

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO (należy wypełnić nr konta lub w przypadku jego braku - zakreślić kwadrat) ***: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. □ BRAK 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY FIRMY** (należy uzupełnić dane): 

KRAJ 
POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 
LUBUSKIE 

POWIAT 
NOWOSOLSKI 

GMINA 

NOWA SÓL 
ULICA 
WIOSENNA 

NR DOMU 
5 

NR LOKALU 

10 

KOD POCZTOWY  
67-100 

MIEJSCOWOŚĆ 
NOWA SÓL 

POCZTA 
NOWA SÓL 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku nadania numeru nieruchomości):    

 

 ………………………………………………. 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI LUB  

      WSPÓŁWŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ (należy wypełnić w przypadku, gdy składający nie jest     

      jedynym właścicielem): 

IMIĘ I NAZWISKO*/ 

NAZWA** 

ADRES ZAMIESZKANIA*/ 

ADRES SIEDZIBY** 

PESEL*/ REGON** NIP** NR TELEFONU*** 

    

    

    

    

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy uzupełnić dane): 

KRAJ 
POLSKA 

WOJEWÓDZTWO 
LUBUSKIE 

POWIAT 
NOWOSOLSKI 

GMINA 

NOWA SÓL 
ULICA 
WIOSENNA 

NR DOMU 
5 

NR LOKALU 

10 

KOD POCZTOWY  
67-100 

MIEJSCOWOŚĆ 
NOWA SÓL 

POCZTA 
NOWA SÓL 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku nadania numeru nieruchomości):    

 

 ………………………………………………. 

E. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ
(2)

: 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej odpady będą zbierane w sposób (należy zakreślić właściwy 

kwadrat):  

X SELEKTYWNY                                               □  NIESELEKTYWNY 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ (uzupełnić 

poniższe pole): 

[A] 

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA 

MIESZKAŃĆA
(6) 

(uzupełnić poniższe 

pole):: 

[B] 

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY 

(należy wyliczyć opłatę: 

[C]=[A]x[B] 

4 10,50 42,00 

□ zgłaszam kompostownik i rezygnuję z pojemnika na odpady biodegradowalne***                

           (można zakreślić kwadrat jedynie w przypadku wyboru zbiórki odpadów w sposób selektywny) 

OBOWIĄZKOWO 

NALEŻY PODAĆ 

DATĘ ZAISTNIENIA 

ZDARZENIA/ZMIA

NY 

ZAZNACZYĆ W 

PRZYPADKU 

ZMIANY DANYCH 

W PRZYPADKU 

WSPÓŁWŁASNOŚCI LUB 

WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ 

MAŁŻEŃSKIEJ NALEŻY WPISAĆ 

DANE WSZYSTKICH 

WSPÓŁWŁAŚCICIELI, 

WSPÓŁZOBOWIĄZANYCH LUB 

DANE MAŁŻONKA 

KORZYSTAJĄC Z 

KOMPOSTOWNIKA 

ZAZNACZ KRYŻYKIEM 
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Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość oraz stawek opłat ustalonych uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego  

„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.  

Wysokość opłaty należy obliczyć w następujący sposób: 

liczba osób zamieszkujących nieruchomość (kolumna [A]) x stawka opłaty za osobę dla wybranego  

w części E. sposobu zbiórki odpadów komunalnych (kolumna [B]) = miesięczna wysokość opłaty 

(kolumna [C]) 

F. DANE KORESPONDENCYJNE (należy zakreślić właściwy kwadrat): 

X ZGODNE Z PODANYMI W CZĘŚCI C.    □ INNE (należy wypełnić poniżej): 

IMIĘ I NAZWISKO*/NAZWA** 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
 

GMINA ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 

KOD POCZTOWY  
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

POCZTA 
 

G. DANE PEŁNOMOCNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(7) 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL NR TELEFONU*** E-MAIL*** 

H. OŚWIADCZENIE ORAZ PODPIS LUB PODPISY SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ: 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 
…...........................................................................                 ......................................    ..................................... 
  (miejscowość i data)                                                                                                            (czytelny podpis lub podpisy )

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.z 2016 r. poz.599  z późn. zm.). 

I. ADNOTACJE ORGANU 

Objaśnienia: 

*  wypełnia tylko podmiot będący osobą fizyczną; 

** wypełnia tylko podmiot nie będący osobą fizyczną;  

*** pola nieobowiązkowe; 

**** deklarację podpisuje każdy ze współmałżonków, bądź każdy ze współwłaścicieli. 

 

 

 
 (1)

 właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 

zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku nieruchomości wielolokalowej, w której 

ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową 

lub spółdzielnię mieszkaniową. 

(2) 
miejscem zamieszkania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie  

od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „ 

miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych 

nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół 

i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.  

 (3)
 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, użytkowania wieczystego, innej formy władztwa nad 

nieruchomością. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

(4) 
w przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę 

uwzględniającą zmiany. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 

komunalnych była świadczona. 

(5) 
jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt 1 objaśnień, obowiązany do 

ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa powyżej mogą w 

drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.  

(6) 
stawka opłaty za jednego mieszkańca za miesiąc w zależności od sposobu zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 

Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna 

10,50 zł 19,00 zł 

 

(7)
 jeżeli w imieniu zobowiązanego deklarację podpisuje pełnomocnik reprezentujący właściciela nieruchomości, to do deklaracji należy dołączyć 

oryginał bądź uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa zgodnego z art. 80a ustawy Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. 

zm.) lub należy dołączyć np. prawomocny wyrok sądu ustanawiający przedstawiciela ustawowego, uchwałę wspólnoty o wyborze zarządu, 

umowę w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej, umowę 

spółki cywilnej, z których wynika umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji i/lub korekt deklaracji. 

 

JEŻELI ZOBOWIĄZANEGO 

REPREZENTUJE 

PEŁNOMOCNIK NALEŻY 

WYPELNIĆ (PATRZ: 

OBJAŚNIENIA PUNKT  7 

PODPISY  WSZYSTKICH 

WSPÓŁWŁAŚCICIELI, 

WSPÓŁZOBOWIĄZANYCH LUB 

OBOJDA WSPÓŁMAŁŻONKÓW LUB 

PEŁNOMOCNIKA WYPELNIĆ 

(PATRZ: OBJAŚNIENIA PUNKT  7) 

 


