
Załącznik 
do uchwały Nr XXV/150/16 

Rady Miejskiej w Niemodlinie  

z dnia 30 maja 2016 r. 

DO – 1 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                    (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Składający:   Właściciel nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin, przez 

którego rozumie się  także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę 

organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz 14 dni  

       od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty  

       za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

A. NAZWA ORGANU 

 
Burmistrz Niemodlina 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą kratkę) 

  1. Złożenie deklaracji   2. Korekta deklaracji   3. Deklaracja zmieniająca 

                                                                                     zmiana ilości zamieszkałych osób  

                                                                                     nastąpiła w dniu ……................... 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę) 
 1. właściciel   2. współwłaściciel   3. użytkownik wieczysty   4. inny podmiot 

 5. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Imię i nazwisko/pełna nazwa innego podmiotu 
 

 

 

 

 PESEL 

 
REGON

*) 

 

NIP
*) 

 
 *) Dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 Miejscowość 

 

Ulica 

 

 Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż w pozycji D.2. 

 Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

 Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 



E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (LUB OSOBY 

UPOWAŻNIONEJ)  O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW 

E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w punkcie D.2. niniejszej deklaracji, 

zamieszkuje: ……… osób (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących w nieruchomości) 

E.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w punkcie D.2. niniejszej 

deklaracji, odpady będą zbierane w sposób selektywny          TAK (wypełnić punkt F.1.) 
lub 

E.3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w punkcie D.2. niniejszej 

deklaracji, odpady nie będą zbierane w sposób selektywny  TAK (wypełnić punkt F.2.) 
 

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

liczby zamieszkałych osób w nieruchomości i stawki opłaty określonej uchwałą Rady 

Miejskiej w Niemodlinie) 

Sposób gromadzenia odpadów 

Stawka opłaty 

za odbiór 

odpadów 

Ilość 

zamieszkałych 

osób 

Wysokość 

miesięcznej 

opłaty 

F.1. Odpady zbierane w sposób 

selektywny …………….. …………… ……………… zł 

F.2. Odpady zmieszane 
…………….. …………… ……………… zł 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Numer telefonu Adres e-mail 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

Czytelny podpis z podaniem 

imienia i nazwiska/pieczęć osoby 

upoważnionej 

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

Uwagi organu podatkoweg 

Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

Podpis przyjmującego deklarację 



POUCZENIE 

Zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 599) niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego. 

 

1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca.  

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

odpadami komunalnymi właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację (deklaracje zmieniającą)  

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu burmistrza. 

4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastapiła zmiana, 

uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od 

miesiąca następnego, po którym nastąpiła zamiana. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  

w którym nastąpiła zmiana. 

6. Zgodnie z art.6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach  

o podobnym charakterze. 

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, 

którego dotyczy opłata, bez dodatkowego wezwania (faktury) w kasie Urzędu Miejskiego  

w Niemodlinie lub na jego rachunek bankowy. 

8. Od niewpłaconej w terminie opłaty pobiera się odsetki za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Niewpłacona w terminie opłata podlega egzekucji administracyjnej wraz z kosztami. 

 


