
 

                                                                                                             Załącznik do Uchwały Nr  240/XXVII/2016 

                                                                                                                                   Rady Gminy Mykanów  

                                                                                                                                    z dnia 28 grudnia 2016r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MYKANÓW 

 

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

 

Składający 

Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Mykanów , na których powstają 

odpady komunalne 

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

nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 

 określonych w deklaracji 

Miejsce składania Urząd Gminy w Mykanowie  ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów - Biuro Obsługi Interesanta, lub  

 drogą elektroniczną 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY MYKANÓW 

UL. SAMORZĄDOWA 1 

42-233 MYKANÓW  
 

B.  

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI : 

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”) 

□   pierwsza deklaracja   od  ( miesiąc –rok)……………………………………………………………………..   

□    zmiana danych           od  ( miesiąc - rok)......................................................................................................... 

□    korekta         za     okres  ( miesiąc – rok) ………………….……………………………………………………….                                                
 

C.  

C. DANE SKAŁADAJACEGO DEKLRACJĘ 

2. Podmiot składający deklarację( zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”) 

□ właściciel              □ współwłaściciel                      □ użytkownik wieczysty                □ najemca /dzierżawca 

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu 
 

D.  

D.DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. OSOBA FIZYCZNA 

3. Nazwisko 4. Imię 

5. Data urodzenia 6. PESEL 

7. Imię ojca 8. Imię matki 

9. Telefon 10.Adres e-mail 

D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY 

11. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

12. NIP 13. REGON 14. Telefon 

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE 
15. Miejscowość 16.Kod pocztowy 17.Poczta 

18.Ulica  19. Numer domu 20.Numer lokalu 

       D.4. ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES DO KORESPONDNECJI ( jeżeli jest inny niż w pkt D3.) 

21.Kraj 22.Województwo 23.Powiat  

24.Gmina  25.Miejscowość 26.Kod pocztowy  

27.Ulica  28.Numer domu  29.Numer lokalu  

       E.INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW 
30. Oświadczam że na   terenie   nieruchomości    wskazanej   w   części    D.3.   odpady    z    nieruchomości  

będą gromadzone i odbierane  w sposób :( zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”) 

     □     SELEKTYWNY                                 □   NIESELEKTYWNY   

  

 

E.  



  

       E.1. INFORMACJA DODATKOWA 
*
(  pola nieobowiązkowe) 

31. Oświadczam, że  nieruchomość  wskazana  w części  D.3. wyposażona  jest w kompostownik 

 (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”) 

     □    TAK                                         □   NIE 

 

32. Oświadczam, że nieruchomość  wskazana  w części  D.3  wyposażona  jest w palenisko węglowe 

( powstaje popiół)  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”) 

     □    TAK                                         □   NIE 

 

 

 

       F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Mykanów w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty.  

1.   

 

                         zł/osobę 

                                                               zł/osobę 

 

 

Liczba osób zamieszkałych na  nieruchomości wskazanej  w części D.3. 2.  

Miesięczna opłata (kwotę z poz.1 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną    w 

poz. 2). 
3. 

zł/miesiąc 

 

Kwartalna opłata  ( kwotę z poz.3 należy pomnożyć przez liczbę 3). 4. 

                                 

zł/kwartał 
 

 

      G. OŚWIADCZENIE I  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

1.Oświadczam, że podane w deklaracji  dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
F.  

     

 

……………………………… 

     (   miejscowość, data ) 

          

 

                ………………………………………………… 

                Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska) 

  

 

 

H. UZASADNIENIE ZMIANY /KOREKTY DEKLARACJI  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

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

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U.2016 r. poz. 599). 
1. Zgodnie z art.6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 

jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pierwszą 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. 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy w  przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydenta miasta 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. 

3. Pole „Pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem ”X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej na danej 

nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklaracje  należy złożyć w 

terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również podać datę zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

4. Pole „Zmiana deklaracji” należy zaznaczyć znakiem ”X” w przypadku, zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilości osób zamieszkałych). Zmianę deklaracji należy złożyć w terminie    

14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku złożenia zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania 

odpadów komunalnych była świadczona. W sytuacji, gdy następuje zmiana danych właściciela nieruchomości, nie mających 

wpływu na wysokość opłaty (zmiana danych osobowych),  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 

14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

5. Pole „Korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem ”X” . Skorygowanie uprzednio złożonej deklaracji następuje przez złożenie 

deklaracji korygującej, w której należy wskazać okres, którego korekta dotyczy. W przypadku złożenia korekty 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.  

6.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w terminach:  za I kwartał do 15 marca,  

za II kwartał do 15 maja, za III kwartał do 15 września, za IV kwartał do 15 listopada. 

Opłatę można uiszczać bez opłat bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Mykanowie i Banku Spółdzielczym w  Mykanowie lub 

przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy  BS Mykanów 21 8258 0005 2000 0000 0925 0108 w tytule podając  adres 

nieruchomości  na której powstają odpady komunalne oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości 

  



 


