
 

 

 
                                  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2012  
                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  26.11.2012 r. 
Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL(niepotrzebne 

skreślić) składającego deklarację 
 

………………………………………………………………….. 
        
 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH 
 

Wypełni ć drukowanymi literami.  
 
 
Podstawa prawna   Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 z 
późn. zm.)  
Składający             Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Pyzdry, przez  
                               których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby   
                               posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
Termin składania   W terminie do 31 stycznia 2013 roku, w latach następnych do 15 stycznia a także w terminie 14 dni od    
                              zaistnienia okoliczności mających wpływ na  powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub  
                              zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 
Termin płatności  do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca  lipca 2013 roku na rachunek bankowy  Gminy i Miasta    
Pyzdry                                     
                              nr 53968100023300010100160880   PBS Września Oddział Pyzdry 
Miejsce składania Urząd Miejski, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 
 
 
 
A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
Burmistrz Pyzdr 
ul. Taczanowskiego 1 
62-310 Pyzdry 

 
 
 
B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
               PIERWSZA DEKLARACJA 

 
€ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI      …………………………….. 

                                                                                                                             (data zaistnienia zmiany) 

 
 
 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  

€ WŁAŚCICIEL 

€ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

€ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB 

UŻYTKOWANIU 

€ INNY PODMIOT / np. najemca /. 



 

 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA PEŁNA 

 

 

TELEFON KONTAKOTWY: 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY  POCZTA 

 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE (niezamieszkałe ) 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY  POCZTA 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone 
i odbierane w sposób: 
 
        €   selektywny 
  
        €   nieselektywny 
 
 

 

 

 



 

 

DOTYCZY TYLKO WŁA ŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMO ŚCI 

 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji 

zamieszkuje:……………………osób (należy podać liczbę mieszkańców). 

 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny : 

………………………….…………………...x ……….………………. = …………………………………..zł. 

 (liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość)               (stawka opłaty)                            (wysokość opłaty)  

 

3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób nieselektywny : 

………………………….…………………...x ……….………………. = …………………………………..zł. 

 (liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość)               (stawka opłaty)                            (wysokość opłaty) 

 

 

 

DOTYCZY TYLKO WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w 

następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników): 
 

                 120 litrów -    …………szt.                                    

                  240 litrów - ………….szt.  

                1100 litrów - ………….szt. 

 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny: 

 

    120 litrów  -………………………………….x ………………………= …………………………………..zł. 

                         (liczba pojemników )       (stawka opłaty )                   (wysokość opłaty) 

   

  240 litrów  -………………………………….x ………………………= …………………………………..zł. 

                          (liczba pojemników )   (stawka opłaty )                     (wysokość opłaty) 

 

  1100 litrów  -………………………………….x ………………………= …………………………………..zł. 

                               (liczba pojemników )           (stawka opłaty )                              (wysokość opłaty) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób 

nieselektywny: 

 

    120 litrów  -………………………………….x ………………………= …………………………………..zł. 

                         (liczba pojemników )       (stawka opłaty )                   (wysokość opłaty) 

   

  240 litrów  -………………………………….x ………………………= …………………………………..zł. 

                          (liczba pojemników )   (stawka opłaty )                     (wysokość opłaty) 

 

  1100 litrów  -………………………………….x ………………………= …………………………………..zł. 

                               (liczba pojemników )           (stawka opłaty )                              (wysokość opłaty) 

 

F. INFORMACJA NA TEMAT ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

 

1. Oświadczam, że ścieki odprowadzane są do: 

€ sieci kanalizacyjnej 
€ szamba o pojemności …………………….m3 

€ przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności ………………m3/doba 

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę /  
     OSOBY  REPREZENTUJACEJ SKŁDAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 
     Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych     
      ze  stanem faktycznym. 
 
 
 
 
        ……………………………..                                                    ………………………………… 
              (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.) 

      Objaśnienia: 
 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Pyzdr o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla 
każdej nieruchomości. 

3) Za nieruchomość niezamieszkałą uważa się taką nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne, np.: sklep, hurtownie, firmy produkcyjno-usługowe, itp. oraz działki przeznaczone pod 
zabudowę  w okresie od dnia w którym właściciele tych działek uzyskali ostateczną decyzję pozwolenia na 
budowę do dnia zamieszkania. 

4) 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 do  Burmistrza  Pyzdr w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5) W przypadku nie złożenia deklaracji będą miały zastosowanie przepisy art. 54 oraz art. 56 Kodeksu karno 
skarbowego oraz art. 262 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

6) W przypadku zeznania nieprawdy lub zatajenia prawdy będą miały zastosowanie przepisy art. 233 § 1 Kodeku 
karnego. 

7) Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, 
uwzględniającej następujące normy: 

1) dla budynków mieszkalnych 24 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą 
nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l, 

2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika 
3) dla przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, 
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l na lokal, 
5) dla punktów handlowych poza lokalem  - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 l na każdy punkt, 
6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, 
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 120 l, 
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 

socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, 
9) Ochotnicze Straże Pożarne co najmniej jeden pojemnik 120 l na miesiąc.  
 

 


