
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/2013 

Zgromadzenia Mazurskiego Związku  

Międzygminnego – Gospodarka Odpadami 

z dnia  28.03.2013r.  

 

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

NIEBIESKIM KOLOREM 

            

1. PESEL/NIP 

 
_________________________________ 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1) 

 

 

2. Dzień-Miesiąc-Rok 

 

____-_____-_________ 

 

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) 

 

Składający:                    
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Termin składania:  
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.  

A. NAZWA ORGANU UPRAWNIONEGO DO POBIERANIA OPŁATY 

3. Nazwa i adres siedziby organu: 

Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami 

ul. Wodna 4 

11-500 Giżycko 

A.1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami, ul. Wodna 4 w Giżycku lub siedziba Urzędu Gminy/Miasta właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

              □ pierwsza deklaracja                                                  □ korekta deklaracji 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  □ Właściciel nieruchomości                          □ Współwłaściciel                                 □ Najemca, dzierżawca 

    □ Użytkownik wieczysty                                 □ Zarządca nieruchomości                     □ Inny 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE                                                                                                                                                                                                      

D.1. Dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Nazwisko/ Nazwa pełna 7. Pierwsze imię, drugie imię/Nazwa skrócona 

 

 

8. Kraj 

 

9. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu 14. Numer lokalu 

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

 



18. Numer telefonu * 

 

19. Adres e-mail* 

20. REGON (dotyczy osób i podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą) 
 

 

21. Nr KRS (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) 

22. Osoby upoważnione do reprezentowania:
2)  

  

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ podstawa pełnomocnictwa______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ podstawa pełnomocnictwa _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ podstawa pełnomocnictwa _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Sposób reprezentacji:
3 ) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

D.2. Dane identyfikacyjne współmałżonka (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową)                                                                                                                                                                                                                       

23. Nazwisko 24. Pierwsze imię, drugie imię 25.  PESEL 

 

 

26. Kraj 

 

27. Województwo 28. Powiat 

29. Gmina 30. Ulica 31. Numer domu 32. Numer lokalu 

33. Miejscowość 34. Kod pocztowy 35. Poczta 

 

36. Numer telefonu* 

 

37. Adres e-mail* 

D.3. Dane nieruchomości – na której powstają odpady 

38. Kraj 

 

 

39. Województwo 40. Powiat 41. Gmina 

42. Ulica 43. Numer domu 44. Numer lokalu 45. Numer ewidencyjny działki (w przypadku 

braku numeru porządkowego nieruchomości) 

46. Miejscowość 47. Kod pocztowy 48. Poczta 

D.4. Adres do korespondencji – jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania z części D.1. 

49. Kraj 50. Województwo 51. Powiat 

52. Gmina 53. Ulica 54. Numer domu 55. Numer lokalu 

56. Miejscowość 57. Kod pocztowy 58. Poczta 



E. Oświadczam, iż odpady będą zbierane w sposób:
4)

 

59.                □ selektywny
5)

 60.                       □ nieselektywny 

E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone będą zagospodarowane 

we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych z przeznaczeniem do własnego wykorzystania  

(nie dotyczy przedsiębiorców) 

61.                □ tak  62.                        □ nie 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych 

63. Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, na której powstają odpady 

 

64. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

 

…........................................        X    ….…...............................         =   …......... .…............................................... zł 
    (liczba mieszkańców)                                         (stawka opłaty) 

6) 
                                       (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)  

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
................................. zł  

 

(słownie: ................................................................................................................... ........................................) 

F.2. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

65. Wyliczenie opłaty za opróżnianie pojemników: 

Rodzaj pojemnika 

Liczba 

pojemników 

(A) 

Ilość opróżnień 

w miesiącu 

(B) 

Stawka opłaty
7)

 

(C) 

Kwota opłaty 

(zł/miesiąc) 

(A x B x C) 

Pojemnik o pojemności 50 l 66. 67. 68. 69. 

Pojemnik o pojemności 60 l 70. 71. 72. 73. 

Pojemnik o pojemności 110 l 74. 75 76. 77. 

Pojemnik o pojemności 120 l 78. 79. 80. 81. 

Pojemnik o pojemności 240 l 82. 83. 84. 85. 

Pojemnik o pojemności 360 l 86. 87. 88. 89. 

Pojemnik o pojemności 1100 l 90. 91. 92. 93. 

Pojemnik o pojemności 1500 l 94. 95. 96. 97. 

Pojemnik o pojemności 2200 l 98. 99. 100. 101. 

Kontener KP-6 102. 103. 104. 105. 

Kontener KP-7 106. 107. 108. 109. 

Kontener KP-10 110. 111. 112. 113 

Łączna kwota opłaty miesięcznej (suma z pozycji 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113) 114. 

 

Wysokość opłaty za opróżnianie pojemników wynosi …..............................................zł 
 

(słownie: …................................................................................................................................................................... .) 

F.3. Dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym (tj. takich, których część stanowi nieruchomość zamieszkała, a część 

        nieruchomość niezamieszkała) 

115. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi …...............................................zł 
                                                                                                                                                                                  (należy wpisać sumę opłat z punktu 64 i 114) 
 

(słownie: ….................................................................................................................. .....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 



G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 

116. Załączniki, pełnomocnictwa ** 

1. …......................................................................................................................... ..................................................................................... 

2. …......................................................................................................................... ..................................................................................... 

3. …......................................................................................................................... ..................................................................................... 

4. …................................................................................................................................. ............................................................................. 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 

117. Data 118
8)

. Podpisy składających deklarację  

 

I ….................................................................................... 

 

II ….................................................................................. 

POUCZENIE 

1. W przypadku niewpłacania w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacanie jej w niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zmianami). 

2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację 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. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6c cytowanej ustawy w razie 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. 

3. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości uzyska po złożeniu deklaracji. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy miesięcznie w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, 

którego dotyczy opłata. 

5. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami będzie informował o zmianach wysokości stawek opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

Objaśnienia: 
1) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2) Należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę 

umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający 

pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na 

piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową 

(17,00 zł).  

3) Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 

4) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych 

wraz z zaległymi odsetkami.  

5) W przypadku wyboru metody selektywnej opłata będzie obniżona. 

6) Stawka opłaty zgodna z wyborem sposobu zbierania odpadów z części E, wynikająca z Uchwały Nr 7/2013 Zgromadzenia 

Mazurskiego  Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. 

7) Stawka opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika wynikająca z Uchwały Nr 7/2013 Zgromadzenia Mazurskiego  

Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. 

8) Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. 

U. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zmianami).  

* nieobowiązkowe 

** jeżeli występują 

ADNOTACJE ORGANU 

119. Data złożenia deklaracji 

 

120. Podpis przyjmującego deklarację 

 

 


