
Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr 308/XL/2017  
Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017r. 

 
IDENTYFIKATOR 

PODATKOWY 

1. PESEL 1)             

2. NIP 2)            

 
STATUS  SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ: 
3. 

 osoba fizyczna           osoba prawna           jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  prawnej 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)   

 Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mochowo. 

 Termin składania: 
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Miejsce składania: 

Urząd Gminy w Mochowie 

ul. Sierpecka 2 

09 – 214 Mochowo 

 
Nazwa i adres siedziby organu 

właściwego do złożenia 

deklaracji: 

Wójt Gminy Mochowo 

ul. Sierpecka 2 

09 – 214 Mochowo 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Obowiązek  złożenia  deklaracji  przez  właściciela  nieruchomości  wynika  z  art.  6m  

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 4. Okoliczności powodujące powstanie obowiązku złożenia deklaracji : 

 pierwsza deklaracja                   kolejna deklaracja                            korekta deklaracji                               wygaśnięcie obowiązku 

 
deklaracja obowiązuje od dnia   -   -     (dd-mm-rrrr) 

 5. Składający: 

właściciel                                         współwłaściciel                                                                    użytkownik wieczysty 

 

 inny (wpisać jaki) …………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 

B. DANE ZOBOWIĄZANEGO 
 B.1. Dane identyfikacyjne 

 6. Nazwisko / Nazwa pełna 

 
 7. Imiona / Nazwa skrócona 

 
 Pola nr 8, 9  i 10 należy wypełnić w przypadku, gdy osobie składającej deklarację nie nadano numeru PESEL 

 8. Data urodzenia: 

 
9. Imię ojca: 10. Imię matki: 

 

 B.2 Adres zamieszkania 

 11 Kraj: 

 
12. Województwo: 13. Powiat: 

 14. Gmina: 

 
15. Ulica: 16. Nr domu: 17. Nr lokalu 

 18. Miejscowość: 

 
19. Kod pocztowy/poczta: 20. Poczta: 

 21. Nr telefonu 

 
22. Adres e-mail 

 B.3 Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla 

każdej z nich należy wypełnić odrębną deklarację. 

(Nie wypełniać sekcji, jeżeli adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne jest identyczny z adresem zamieszkania) 

 23. Kraj: 

 
24. Województwo: 25. Powiat: 

 26. Gmina: 

 
27. Ulica: 28. Nr domu: 29. Nr lokalu 

 30. Miejscowość: 

 
31. Kod pocztowy/poczta: 32. Poczta: 

 33. Nr telefonu 

 
34. Adres e-mail 



C. OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

   

35.           odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny   

                odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

      

   36.       nieruchomość wyposażona jest w kompostownik o pojemności:    m3 

               nieruchomość nie jest wyposażona w kompostownik 

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

37. Liczba mieszkańców  zamieszkujących na terenie nieruchomości: 
 

 
38. Miesięczna stawka za jednego mieszkańca – odpady komunalne są zbierane  

      i odbierane w sposób selektywny 

  

 
39. Miesięczna stawka za jednego mieszkańca – odpady komunalne nie są zbierane  

      i odbierane w sposób selektywny 

  

 

40. Wysokość miesięcznej opłaty: (liczba mieszkańców x stawka opłaty)  
 

E.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
 41. Miejscowość 

42.Data   -   -     
43. Podpis 

 

F. ADNOTACJE URZĘDU GMINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pouczenie: 
1. Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1289) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego  na podstawie art. 3a ustawy z dnia  

17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1201 ze zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)  

w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość  

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w Urzędzie lub wysłać pocztą lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Mochowie w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca.  
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w sposób opisany w pkt 3 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

Objaśnienia: 
1), 2) Identyfikatorem podatkowym jest: 

1) numer PESEL — w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących 

działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

2) NIP — w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2. Ustawy  

z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.) 


