
Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XXXVII/233/13 

Rady Gminy Powidz 

z dnia 20 grudnia 2013 r. 
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

__________________________________________________________________________________________________

____ 
 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

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

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

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością1). 
 

Miejsce składania:            Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 – 430 Powidz 
 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 – 430 Powidz  

 

    
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji2): 

     □    złożenie deklaracji 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian)    ………………………………….……… 

                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 

 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 3):  

 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

 

Składający2): 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

 

Numer PESEL* 

 

Identyfikator REGON** Numer NIP** Symbol PKD** 

Tytuł prawny do nieruchomości2):  

□ właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie 

lub użytkowaniu,  □ inny podmiot (np. zarządca) …………………….. 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 
 

Województwo Powiat 

 

Gmina 

 

Miejscowość Ulica Nr domu 

Nr lokalu Obręb/arkusz/numer działki 

 

Telefon kontaktowy 

 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w części C: 
 

Województwo  

 

Powiat Gmina 

 

Miejscowość Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy  
 

Poczta Telefon kontaktowy 

  



 

E. OŚWIADCZENIA: 
 

 

 

Oświadczam, że 2): 

1. odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny: 

                                     □ TAK                                          □ NIE 

2. na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym gromadzone są odpady ulegające biodegradacji 6): 

                                     □ TAK                                          □ NIE 

 

F. DOPŁATA DLA WŁĄŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI Z TYTUŁU RODZINY WIELODZIETNEJ ( dopłata przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w wieku do lat 18, 

 a w przypadku dzieci kontynuujących naukę przez okres jej trwania,  nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 26 roku życia). 

Ilość osób, wchodzących w skład rodziny wielodzietnej : 

 

 

Ilość dzieci, wchodzących w skład rodziny wielodzietnej: 

 

 

Ilość dzieci, wchodzących w skład rodziny wielodzietnej, na które przysługuje dopłata  : 

 

 

G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI: 

1. Opłata dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych (bez uwzględnienia dopłat): 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje7):      ….……….…………. 

                                                                                                                                                                         (liczba mieszkańców) 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ……………………………… .………… zł 

     (liczba mieszkańców)                               (stawka opłaty4, 5))                    (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

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

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

2. Wyliczenie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu rodziny wielodzietnej: 

Wyliczenie miesięcznej dopłaty: 

 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ……………………………… .………… zł 
(liczba dzieci na które przysługuje                              (stawka dopłaty 8))                     
 dopłata) 

 

Wysokość dopłaty do miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:……..…………………..……. zł 

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..…..……...) 
3. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszona o kwotę należnej dopłaty: 

(kwotę z pozycji G. 1. należy pomniejszyć o kwotę dopłaty z pozycji G. 2. 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wynosi ………………………………………………………………..…..zł  

                          (należy wpisać róż nicę z punktu G. 1. i G.2.) 

 

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..…..……...) 
4. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (zabudowanych i niezabudowanych), na których powstają odpady: 

 

 

Pojemność 

pojemnika 

Ilość posiadanych 

pojemników 

(w szt.) 

Częstotliwość 

odbioru 

pojemników w 

miesiącu 

Ilość pojemników 

zapełnionych w 

ciągu miesiąca 

(w szt.) 

(kol. 2 x kol. 3) 

Stawka opłaty 

za pojemnik 4, 5): 

zł 

Miesięczna kwota 

opłaty 
(po zaokrągleniu do 

pełnych złotych) 

(kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

120 l      
240 l      

KP-7 (7000 l)      

RAZEM  

 

 

 

 



 

5. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość, o której mowa w pkt 1 lub pkt 3, a w części 

nieruchomość, o której mowa w pkt 4.: 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w 

pkt 1 lub 3 i 4.  

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wynosi ………………………………………………………………..…..zł  

                          (należy wpisać sumę opłat z punktu 1 lub 3 i 4) 

 

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

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

Na podstawie art. 56 Kodeksu karnego skarbowego, oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie 

danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

 

 
 

       ………………………………………                                                      …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny podpis) 
 
 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pouczenie: 
1. 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 2012 r. poz. 1015 ze zmianami). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Powidz 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 ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Powidz nową deklarację 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 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 do Wójta Gminy Powidz nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych  wątpliwości co do danych 

zawartych  w deklaracji, Wójt Gminy Powidz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 

pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  albo uiścił ją w wysokości 

niższej od należnej, Wójt Gminy Powidz określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
6. Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się 

 z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Powidz w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stosując stawkę wyższą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Powidz. 
7. Do nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała, zalicza się nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

oraz która przeznaczona jest w części na inne cele niż mieszkalne. 

8. Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry  do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

 
       

           Objaśnienia: 

 

1) Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2013 r. 

 poz. 1399/ przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych  oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty  władające nieruchomością. W zabudowie wielorodzinnej 
deklarację składa zarządca lub inny podmiot  władający nieruchomością. 

2) Zaznaczyć  właściwy kwadrat. 

3) Dotyczy właścicieli nieruchomości: na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 
zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, agroturystyczna, noclegowa, 

rzemieślnicza itp.; właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (zabudowanych i niezabudowanych), na których powstają odpady; właścicieli 

nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość, o której mowa w pkt 1, a w części nieruchomość, o której mowa  
w pkt 4. deklaracji. 

4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Powidz. Właścicieli 

nieruchomości podzielono na cztery grupy opisane w punktach 1 lub 3, 4 i 5: 

1 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 

zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, E i G pkt 1. 

2 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 
zamieszkują mieszkańcy którzy korzystają z dopłaty. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, E, F  

i G pkt od pkt 1 do pkt 3. 

3 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, 
 a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np.: ogrody z zabudową letniskową, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, działki 

letniskowe, cmentarze, nieruchomości i obiekty wojskowe itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, 

D, E, i G. 4. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej 
wielkości – odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Powidz 

dopuszcza się stosowanie pojemników na odpady komunalne: 120 l, 240 l, KP-7 (7000 l). 

4 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 
zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, agroturystyczna, 

rzemieślnicza itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C,D, E, F i G. Wyliczenia miesięcznej opłaty w 

punkcie G. 5. należy dokonać poprzez zsumowanie pkt G. 1. lub G. 3. i G. 4.     
5) W przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, do wyliczeń przyjmuje się niższą stawkę opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przy użyciu kompostownika dopuszczalne jest  
w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji, gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 700 m2. Właściciele nieruchomości 

mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala, na co najmniej dwuletni okres przetrzymania  

w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu. 
7) Mieszkańcem na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce 

zamieszkania w rozumieniu przyjętym  w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych 

ludności i mieszkań /Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14/,  zgodnie z którym jest to miejsce, w którym  osoba zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół 

 i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 

8) Należy wpisać wysokość dopłaty określoną w Uchwale Rady Gminy Powidz w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Powidz. 

 


