
DEKLARACJĘ NALEŻY 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454 ze zm.). 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy), położonych na 

terenie miasta Wałcz. 

Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

nieruchomości  

                                   odpadów komunalnych, 

                                 - 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

Miejsce składania: Urząd Miasta Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1; e-deklaracja drogą elektroniczną. 

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Miasta Wałcz. 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe i wpisać datę zaistnienia) 
1. 

    Pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku opłaty ....................................... 

    Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji z dniem ....................................... 

    (dodatkowo w pkt. E wpisać przyczynę zmiany danych) 

    Wygaśnięcie obowiązku podatkowego z dniem ....................................... 

    (dodatkowo w pkt. E wpisać przyczynę wygaśnięcia obowiązku podatkowego) 

    Korekta deklaracji od dnia ....................................... do dnia ....................................... 

    (zaznaczyć w przypadku podania błędnych danych w złożonej już deklaracji, a w pkt. E wpisać  

     przyczynę korekty) 
 

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwe) * ( dobrowolne )** 
RODZAJ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI 
2. właściciel, posiadacz,  

użytkownik wieczysty 

użytkownik 

      współwłaściciel,  

      współposiadacz, 

      współużytkownik wieczysty 

jednostka organizacyjna lub osoba 

posiadająca nieruchomość w zarządzie  

DANE IDENTYFIKACYJNE 
3. 

Osoba fizyczna Osoba prawna 
jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej 

4. Imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu 

5. Identyfikator PESEL / NIP / REGON 

 

6. Telefon kontaktowy** 

 

7. Adres e-mail** 

 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY PODMIOTU 
8. Kraj 

 
9. Województwo 

 

10. Powiat 

 

11. Gmina 

 
12. Ulica 

 
13. Numer domu/lokalu 

 

14. Miejscowość 

 
15. Kod Pocztowy 

 
16. Poczta 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI (podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby) 
17. Kraj 

 

18. Województwo: 

 

19. Powiat 

 

20. Gmina 

 
21. Ulica 

 

22. Numer domu/lokalu 

 

23. Miejscowość 

 
24. Kod Pocztowy 

 

25. Poczta 

 
 

C. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

    (w przypadku budynków wielorodzinnych wypełnić załącznik Z-1) 
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26. Ulica 

 

27. Nr domu 

 

28. Nr lokalu 

 

 

D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

odpady będą gromadzone i odbierane w sposób: 

30.          Selektywny                        

Nieselektywny 
      (odpady segregowane)              (odpady zmieszane) 

 

D1. Nieruchomości zamieszkałe – BUDYNKI JEDNORODZINNE 
W poz. 33 wpisać opłatę wynikającą z liczby osób zamieszkująch w gospodarstwie domowym podaną w poz. 32 

31.   

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

32. 

Wielkość gospodarstwa domowego  

Stawka opłaty za odpady 

komunalne  

(zł / miesiąc) 
Miesięczna 

kwota opłaty 
segregowane zmieszane 

Gospodarstwo jednoosobowe 20,00 40,00 33. 

 

 

 

Gospodarstwo dwuosobowe 40,00 80,00 

Gospodarstwo trzyosobowe 60,00 120,00 

Gospodarstwo czteroosobowe 70,00 135,00 

Gospodarstwo liczące więcej niż cztery 

osoby 
80,00 150,00 

 

D2. Nieruchomości zamieszkałe – BUDYNKI WIELORODZINNE  
       (wpisać liczbę gospodarstw domowych z załącznika Z-1) 

Wielkość gospodarstwa domowego  

Liczba 

gospodarstw  

na terenie 

nieruchomoś

ci 

Stawka opłaty za odpady 

komunalne  

(zł / miesiąc) 
Opłata  

(zł / miesiąc) 
segregowan

e 
zmieszane 

Gospodarstwo jednoosobowe 34. 20,00 40,00 39. 

Gospodarstwo dwuosobowe 35. 40,00 80,00 40. 

Gospodarstwo trzyosobowe 36. 60,00 120,00 41. 

Gospodarstwo czteroosobowe 37. 70,00 135,00 42. 

Gospodarstwo liczące więcej niż cztery 

osoby 

38. 
80,00 150,00 

43. 

Łączna kwota opłaty miesięcznej  
44. 

 

E. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
45. 

 

 

 

F. ZAŁĄCZNIKI 

46.           Załącznik Z-1:  ............. szt. 

             Inny:  

............................................................................................................................................................................ 

G. DATA WYPEŁNIENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

47.  Data wypełnienia deklaracji 48.  Czytelny podpis 
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H. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

Pouczenie 
1. Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy  

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454 ze zm.  w razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji burmistrz 

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. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Z-1   ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.). 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy), położonych na terenie miasta Wałcz. 

Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na                                        

                                  nieruchomości odpadów komunalnych, 

                               - 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

Miejsce składania: Urząd Miasta Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1; e-deklaracja drogą elektroniczną. 

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Miasta Wałcz. 
 

A. Dane do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - BUDYNKI WIELORODZINNE 

L.p. Ulica/Osiedle Nr domu Nr lokalu 

Ilość osób  

w gospodarstwie 

domowym 

Należna opłata 

(obliczona na 

podstawie tabeli, część 

E2 deklaracji) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   Suma   

 



 

 

Objaśnienia 

1. Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty 

władające nieruchomością. 

 Jeżeli składającym deklarację jest jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w 

zarządzie, należy podać dane podmiotu, z którym składający deklarację zawarł umowę o 

zarządzanie. 

2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną 

własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają 

wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.  

3. W przypadku, gdy deklarację składa: 

a) pełnomocnik właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo, 

b) zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, do deklaracji należy dołączyć 

kopię uchwały  

o wyborze członków zarządu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot. 

c) jednostka organizacyjna lub osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością, do deklaracji należy 

dołączyć kopię umowy, na podstawie której powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością 

wspólną dla ww. jednostki lub osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawniony 

podmiot. 

4. Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębną deklarację. 

5. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od ilości osób tworzących 

gospodarstwo domowe w budownictwie jednorodzinnym i sumy gospodarstw domowych w 

budownictwie wielorodzinnym.  

Za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, 

mieszkających razem  

w jednym budynku jednorodzinnym lub jednym lokalu mieszkalnym budynku wielolokalowego i 

wspólnie utrzymującym się. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden miesiąc należy wnosić do 25 dnia każdego 

miesiąca. 

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub przelewem na numer indywidualnego 

rachunku bankowego, który można otrzymać się w Urzędzie Miasta Wałcz, pokój nr 208. 

7. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia korekty deklaracji, nowej deklaracji 

zmieniającej lub zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. 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 była świadczona. 

9. Sposób zbierania odpadów oraz dane zawarte w deklaracji będą podlegały bieżącej kontroli. W 

przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy 

organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych. 

10. Identyfikator PESEL podaje osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości. Natomiast 

identyfikator NIP  

lub REGON podaje osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, posiadająca nieruchomość w zarządzie. 

11. Załącznik Z-1 dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych. 
 


