
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Żnin. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.  

Miejsce składania: Siedziba Gminy Żnin – Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ ŻNINA 

UL. 700-LECIA 39 

88-400 ŻNIN 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. pierwsza deklaracja (na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

 

         data powstania obowiązku opłaty (miesiąc-rok)  

2. nowa deklaracja (na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

 

         data zaistnienia zmian (miesiąc-rok) 

3. korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa)  

 

        okres, którego dotyczy korekta (miesiąc-rok do miesiąc-rok) 
do 

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. użytkownik wieczysty 

4. najemca, dzierżawca 5. zarządca nieruchomości wspólnej 6. inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko / Pełna nazwa 1) 

NIP PESEL PKD 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) Imię ojca Imię matki 

___   ___  –  ___   ___  –  ___   ___   ___   ___      

Telefon kontaktowy 

 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY / ADRES KORESPONDENCYJNY 

 DANE IDENTYFIKACYJNE 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. 
    

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE* 
* dane dotyczące kolejnych nieruchomości należy wypełnić w załączniku nr 2 do niniejszej deklaracji 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

1)  W przypadku spółek jawnych i cywilnych należy dołączyć załącznik nr 1 do niniejszej deklaracji. 



 

 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki) 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

zamieszkała niezamieszkała mieszana* wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

* nieruchomość w jednej części zamieszkała i w innej części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 1. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej(ych) w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:                             mieszkańców. 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:             selektywny             nieselektywny (mieszany) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

_____________ x _____________ = _________________________ zł 
 (liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 Deklaruję kompostowanie odpadów zielonych w obrębie swojej nieruchomości. 

 
2. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej(ych) w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone będą w sposób:             selektywny             nieselektywny (mieszany) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

1. _____________ x _____________ = _________________________ zł 
 (liczba pojemników 60 litrowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

2. _____________ x _____________ = _________________________ zł 
 (liczba pojemników 120 litrowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

3. _____________ x _____________ = _________________________ zł 
 (liczba pojemników 240 litrowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

4. _____________ x _____________ = _________________________ zł 
 (liczba pojemników 1100 litrowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

5. _____________ x _____________ = _________________________ zł 
 (liczba pojemników 7000 litrowych) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi łącznie: ____________________ zł 

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

 Deklaruję kompostowanie odpadów zielonych w obrębie swojej nieruchomości. 

 
3. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej(ych) w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone będą w sposób:             selektywny             nieselektywny (mieszany) 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

_____________ x _____________ = _________________________ zł 
 (liczba nieruchomości) (stawka opłaty) (iloczyn liczby nieruchomości i stawki opłaty) 

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

 Deklaruję kompostowanie odpadów zielonych w obrębie swojej nieruchomości. 



 

 

 4. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z lit. F pkt 1 i 2 wynosi: 

______________________ zł 
 (należy wpisać sumę opłaty z pkt 1 i 2) 

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

 

Oświadczam, że wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z lit. F pkt 3 wynosi: 

_____________________ zł 
 (należy wpisać sumę opłaty z pkt 3) 

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

 

G. 

 

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 (miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Żnina 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. 

2) 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 nową deklarację do Burmistrza Żnina w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

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



 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ 

Imię i nazwisko PESEL 

 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  

Województwo Powiat 

  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ 

Imię i nazwisko PESEL 

 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  

Województwo Powiat 

  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ 

Imię i nazwisko PESEL 

 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  

Województwo Powiat 

  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ 

Imię i nazwisko PESEL 

 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  

Województwo Powiat 

  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ 

Imię i nazwisko PESEL 

 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  

Województwo Powiat 

  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ 

Imię i nazwisko PESEL 

 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  

Województwo Powiat 

  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Załącznik nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki) 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

zamieszkała niezamieszkała mieszana* wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

* nieruchomość w jednej części zamieszkała i w innej części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki) 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

zamieszkała niezamieszkała mieszana* wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

* nieruchomość w jednej części zamieszkała i w innej części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki) 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

zamieszkała niezamieszkała mieszana* wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

* nieruchomość w jednej części zamieszkała i w innej części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki) 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

zamieszkała niezamieszkała mieszana* wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

* nieruchomość w jednej części zamieszkała i w innej części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne 


