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

 

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

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:          Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). 

 

Składający:                     Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicie lami nieruchomości, a także 

                                       współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych  i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  

                                       a także innych podmiotów władających nieruchomością 

 

Terminy składania:          Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej                       

                                       nieruchomości odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie 14 dni od dnia      

                                       nastąpienia zmiany. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa właściciel nieruchomości           

                                       wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.  

 

Miejsce składania:          Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26. 

 

 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

BURMISTRZ MIASTA TERESPOL 

ul. Czerwonego Krzyża 26 

21-550 Terespol 

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

        deklaracja – powstanie obowiązku od (data) ....................................          nowa deklaracja – zmiana danych od (data) ....................................... 

        korekta deklaracji (wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja Podatkowa) 

 

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

  Właściciel nieruchomości                     Współwłaściciel                                          Najemca, dzierżawca 

  Użytkownik wieczysty                           Zarządca nieruchomości wspólnej              Inny podmiot władający nieruchomością 

D. 

 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 Adres zamieszkania / siedziby 
 Nazwisko / pełna nazwa  Imiona / nazwa skrócona Numer PESEL / REGON 

 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu  Kod pocztowy  Poczta 

Kraj Województwo Powiat  Gmina 

 Miejscowość  Telefon*  Email* *- podawanie informacji o numerze 

telefonu oraz adresie email nie jest 

obowiązkowe 

   Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż zamieszkania / siedziby 

Ulica Nr domu Nr lokalu  Kod pocztowy 

Kraj Województwo Powiat  Gmina 

 Miejscowość  Telefon*  Email* *- podawanie informacji o numerze 

telefonu oraz adresie email nie jest 

obowiązkowe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2.  DANE O NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO TERESPOL 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Numer działki ewidencyjnej 

D.3.  SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA    
 NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, iż odpady komunalne powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób : 

     selektywny                                      zmieszany 

E.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Jednostkowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

wyrażona w złotych  

 

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości  

 

Opłata miesięczna (stawka x ilość osób zamieszkałych na nieruchomości) 

 

 
Opłata kwartalna wyrażona w złotych (opłata miesięczna x 3) 

 

 

Ad. D.2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

Ad. D.3.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbieran ia odpadów komunalnych 

właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z odsetkami. 

Ad. E. Należy wskazać metodę zbierania odpadów komunalnych oraz dokonać wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  

 F. 

 

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności  

za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Data  podpis (z podaniem imienia i nazwiska) pieczątka osoby upoważnionej.  

POUCZENIE 

 

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 z późn. zm.). 
 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obow iązany złożyć do właściwego organu 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.                      

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właści ciel nieruchomości                                 

jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razi e 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 uzasadnione szacunki.  

G. ADNOTACJE ORGANU 

 


