
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE, CZYTELNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA 
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PĘCZNIEW 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach                   

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art.2 ust. 1pkt 4               

i ust.2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) zamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy Pęczniew 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Pęczniewie, ul Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

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

lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY PĘCZNIEW 
ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

B. OBOWIĄZKI ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Pierwsza deklaracja Data powstania obowiązku opłaty 

(miesiąc i rok) 

 

………………………. 
 Nowa deklaracja( w przypadku zmiany danych będących podstawą zmiany 

wysokości opłaty) 

 Korekta deklaracji . Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn 

korekty. 

Okres, którego korekta 

dotyczy(miesiąc i rok- miesiąc i rok) 

od ……....do…............... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Właściciel nieruchomości 

 Współwłaściciel 

 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inny 
podmiot władający 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i nazwisko* /  Nazwa 
składającego deklarację** 

 

NIP** PESEL* 

Adres zamieszkania / Siedziba składającego deklarację 

Kraj Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Telefon kontaktowy***: 

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (wpisać jeżeli jest inny niż   w części D) 

Kraj Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 



F.USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji 

Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje  

 

………………….osób ( należy podać liczbę osób zamieszkujących dana nieruchomość) 

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI 

E ZBIERANE I ODBIERANE BĘDĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY (proszę wpisać X we właściwy kwadrat i określić 

sposób gromadzenia odpadów komunalnych) 

F1.                                    tak 
Stawka miesięczna opłaty za odpady komunalne 

zbierane w sposób selektywny wynosi: 
 

F2.                                       nie 
Stawka miesięczna opłaty za odpady komunalne, które 

nie są zbierane w sposób selektywny: 

 

8 zł od osoby na miesiąc**** 11 zł od osoby na miesiąc **** 

F3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

(liczba mieszkańców z pkt. F razy stawka opłaty z 

pkt.F1 lub F2) 

 

…………………………………………………………… 

F4. WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

 

…………………………………………………………… 

PODPIS  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

          (miejscowość i data)                   ( czytelny podpis) 

Pouczenie: 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłaceniu jej w niepełnej 

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

czerwca 1996r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r.  poz. 1619R. ze zm.). 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a 

w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

Objaśnienie: 
1Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadki, gdy dany pomiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy 

złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 

14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
3Pole „korekta deklaracji „ należy zaznaczyć „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w 

złożonej wcześniej deklaracji. Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 
4Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w części F1,F2 reguluje odrębna 

uchwała Rady Gminy Pęczniew. 
Adnotacje urzędowe: 

 

 

 

 
*Dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 

** Dotyczy właścicieli nieruchomości  nie będących osobami fizycznymi 

***Pole niewymagane 


