
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze  zm.). 
Składający:  właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
Miejsce składania:  Urząd Gminy Kowiesy; Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy. 
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia  zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 PIERWSZA DEKLARACJA 1- data: __ __-__ __-__ __ __ __ (dd/mm/rrrr) 
 DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA 2 - data: __ __-__ __-__ __ __ __ (dd/mm/rrrr) 
 KOREKTA DEKLARACJI 3 - data: __ __-__ __-__ __ __ __ (dd/mm/rrrr) 
A.1. UZASADNIENIE PRZYCZYNY ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI: 

 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 
  WŁAŚCICIEL                  WSPÓŁWŁAŚCICIEL                    UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
  NAJEMCA                       DZIERŻAWCA                             OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 
  INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
IMIĘ: 
 

NAZWISKO: 
 

NR PESEL*: 
 

NR TELEFONU*: ADRES-EMAIL*: 

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
KRAJ: 
 

WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: 
 

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: POCZTA: 

C. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres w C.1. 
KRAJ: WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: 
 

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: POCZTA: 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 

ULICA: 
 

NR DOMU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

NR EWID. DZIAŁKI 4: 

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY: 

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

Sposób zbierania 
odpadów (zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 

Stawka opłaty ustalona w 
obowiązującej uchwale  

(zł/osobę/miesiąc/ 

Wysokość miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(kol. 1 x kol. 3) (zł/miesiąc) 

1 2 3 4 

 
……………. 

  SELEKTYWNY 
  NIESELEKTYWNY 

 
………………... 

 

 
…………………………………… 

 
E.1. OPŁATA KWARTALNA (kol. 4 x 3 miesiące)  

…………………… zł/za kwartał 



 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNIKSOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI  
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, WYKORZYTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU: 

Liczba domków letniskowych, 
lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez 

część roku 

Sposób zbierania 
odpadów (zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 

 
 

Ryczałtowa roczna 
stawka opłaty od jednego domku 

letniskowego, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku 

Wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku (kol. 1 x kol. 3) 

 

1 2 3 4 

 
……………. 

    SELEKTYWNY 
     NIESELEKTYWNY 

 
………………... 

 

 
…………………………………… 

 
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/PEŁNOMOCNIKA5:  

MIEJSCE I DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI: 
 
         ………………………………………………………………………….. 

(dzień/miesiąc/rok) 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE: 
 

………….………..…………………………………………………………….. 
(czytelny podpis) 

POUCZENIE 
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. E.1. i F lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca o podstępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) 

2. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była 
świadczona. 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 

 
OBJAŚNIENIA 

1. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X”, w przypadku gdy właściciel nieruchomości 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 zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Pole „deklaracja zmieniająca” 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 nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć  „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) 
w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 
poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 

4. Należy wypełnić w przypadku braku nadania numeru nieruchomości. 
5. Jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika osoby zobowiązanej, to do deklaracji należy dołączyć dokument 

potwierdzający pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczania opłaty skarbowej. 
* - pole nieobowiązkowe 


