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                                  Załącznik  do Uchwały XIV/129/16  

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15.06.2016 r. 

Identyfikator podatnika : 

Osoby fizyczne – PESEL ………………………………. 

 

Pozostałe podmioty – NIP ………………………………. 
 

………………………………………………………………….. 

        

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. 

 
Wypełnić drukowanymi literami. 

 

 
Podstawa prawna   Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .  

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 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 danego roku, rachunek bankowy  Gminy i Miasta Pyzdry 

                              nr 53968100023300010100160880   PBS Września Oddział Pyzdry 

Miejsce składania Urząd Miejski, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 

 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Burmistrz Pyzdr 

ul. Taczanowskiego 1 

62-310 Pyzdry 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 PIERWSZA DEKLARACJA 

 

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH  W  DEKLARACJI     

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

                                                                                                                             (data zaistnienia zmiany) 

 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  

 WŁAŚCICIEL 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB 

UŻYTKOWANIU 

 INNY PODMIOT / np. najemca  
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 NAZWISKO I IMIE / NAZWA PEŁNA / 

 

TELEFON KONTAKOTWY: 

 

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY  POCZTA 

 

F. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone 

i odbierane w sposób: 

           selektywny 

  

           nieselektywny 

 

G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E 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 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /  

     OSOBY  REPREZENTUJACEJ SKŁDAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

        

      . 

 

 

 

 

        ……………………………..                                                    ………………………………… 
              (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis) 
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I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 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 2016 r. Nr 599.) 

                                                                               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 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. 

3) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla 

każdej nieruchomości. 

4) 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. 

5) Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, 

uwzględniającej następujące normy: 

- 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, 

 



........................................................ 

                                                                                                              (data) 

 

 

............................................................... 

                    (imię i nazwisko) 

 

................................................................ 

                           (adres) 

 

................................................................ 

 

 

................................................................ 

                     (numer telefonu) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

    Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zmiana danych zawartych w deklaracji dotyczy zmiany 

 

........................................................................................................................................................ 

 

 

Przyczyna zmiany: 

 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

                                                                                                 (podpis) 


