
POLA JASNE WYPEŁNIA UZYTKOWNIK LOKALU KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

                                                

 

 

DEKLARACJA DO USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1.PESEL / NIP 
 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

2. Dzień – Miesiąc - Rok 

___ - ___ - _______ 
 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). 

  

Termin 
składania: 

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 11 kwietnia 2013r. nowi użytkownicy - w ciągu 7 dni od dnia zamieszkania w 
lokalu, natomiast korektę deklaracji - w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

  
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie 
ul. Pionierów 2, 11-600 Węgorzewo 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

          pierwsza deklaracja                                       korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ...........................................................) 
 

 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
                          Właściciel lokalu                                                                      Osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
 

                          Najemca, dzierżawca                                                              Inny 
 

 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D. 1. Podmioty (w tym prowadzące działalność gospodarczą) 
 

Nazwisko / Nazwa pełna 

 
 

Pierwsze imię, drugie imię / Nazwa skrócona 

 
 

Miejscowość  

            
Ulica Numer domu / lokalu Numer Mieszkania 

 

D. 2. Dane nieruchomości, na której powstają odpady 
 

14.  Miejscowość 

 
 

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

 

D. 3. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości  z D. 1. 
 

22. Kraj 
 

23  Województwo 24. Powiat 

25. Gmina 

 
 

26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

29. Miejscowość 
 

30  Kod pocztowy 31. Poczta 

 

 

E. Oświadczam,  iż odpady będą zbierane w sposób* : 
    

 

              selektywny 
 

              nieselektywny 

 



 

F. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
 

1. Powierzchnia całkowita lokalu                   m
2
 

 
2. Rodzaj prowadzonej działalności 

 
3. Ilość zatrudnionych  

 

4. Wyliczenie opłaty za opróżnianie pojemników: 
 

Rodzaj pojemnika 
Liczba 

pojemników 
(A) 

Ilość opróżnień 
w miesiącu  

(B) 

Stawka opłaty  
(C) 

Kwota opłaty 
(zł/miesiąc) 
 (AxBxC) 

Pojemnik o pojemności 50 l     

Pojemnik o pojemności 60 l     

Pojemnik o pojemności 110 l     

Pojemnik o pojemności 120 l     

Pojemnik o pojemności 240 l     

Pojemnik o pojemności 360 l     

Pojemnik o pojemności 1100 l     

Pojemnik o pojemności 1500 l     

Pojemnik o pojemności 2200 l     

Kontener KP-6     

Kontener KP-7     

Kontener KP-10     
 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 

 
Oświadczam/y, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 
 

 
 
 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. 
                                  (Miejscowość, data) 

 
 
 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
        (Czytelny podpis składającego z podaniem imienia i nazwiska) 

 

OBJAŚNIENIA: 
 

1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 

jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W przypadku danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację. Zgodnie z art. 6c cytowanej ustawy w razie niezłożenia 

deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji, właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki 

2. Zgodnie z §3 Uchwały nr 7/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 

06.03.2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki: 

1.) Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za 

jednorazowe opróżnienie pojemnika: 
 

1) o pojemności 50 1 w wysokości - 10,00 zł, 

2) o pojemności 60 1 w wysokości - 11,00 zł, 

3) o pojemności 1101 w wysokości - 18,00 zł, 

4) o pojemności 120 1 w wysokości - 19,00 zł, 

5) o pojemności 240 1 w wysokości - 37,00 zł, 

6) o pojemności 360 1 w wysokości - 53,00 zł, 

7) o pojemności 1100 1 w wysokości - 134,00 zł, 

8) o pojemności 1500 1 w wysokości - 170,00 zł, 

9) o pojemności 2200 1 w wysokości - 270,00 zł 

10) kontener KP-6 w wysokości - 750,00 zł, 

11) kontener KP-7 w wysokości - 850,00 zł, 

12) kontener KP-10 w wysokości - 1240,00 zł. 



 

 

2.) Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady w sposób selektywny ustala się 

niższą stawkę za jednorazowe komunalne zbierane i odbierane opróżnienie pojemnika: 
 

1) o pojemności 50 1 w wysokości - 9,00 zł, 

2) o pojemności 60 1 w wysokości - 10,00 zł, 

3) o pojemności 1101 w wysokości - 16,00 zł, 

4) o pojemności 120 1 w wysokości - 17,00 zł, 

5) o pojemności 240 1 w wysokości - 33,00 zł, 

6) o pojemności 360 1 w wysokości - 48,00 zł, 

7) o pojemności 1100 1 w wysokości - 120,00 zł, 

8) o pojemności 1500 1 w wysokości - 153,00 zł, 

9) o pojemności 2200 1 w wysokości - 240,00 zł 

10) kontener KP-6 w wysokości - 670,00 zł, 

11) kontener KP-7 w wysokości - 760,00 zł, 

12) kontener KP-10 w wysokości - 1100,00 zł. 

 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, 

uwzględniając następujące normy minimalne: 
1) dla instytucji publicznych – 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 110 l tygodniowo na instytucję; 

2) dla lokali handlowych; 

    a) spożywczych i warzywniczych - 50 l tygodniowo na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu jednak nie mniej niż 120 l 

tygodniowo na lokal. 

    b) pozostałych - 30 l tygodniowo na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu jednak nie mniej niż 110 l tygodniowo na 

lokal.  

3) dla lokali gastronomicznych – 20 l tygodniowo na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, dotyczy to także miejsc w 

tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal. 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l tygodniowo na 

każdą osobę wykonującą czynności zawodowe w zakładzie pracy, niezależnie od charakteru prawnego ich wykonania, w tym 

umowę o pracę i umów o charakterze cywilnoprawnym, jak również niezależnie od wymiaru czasowego ich realizacji, 

jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l tygodniowo na zakład; 
 

 

*  Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z 

podziałem na papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.   


