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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XVII/243/16 

Rady Miejskiej w Nysie 
z dnia 1 marca 2016 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

 

 

Podstawa prawna: Ustawa  z  dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 

Składający:  Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania:  

 

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

dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 

 A. 

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Burmistrz Nysy,  ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

           1. Deklaracja pierwsza                   2. Korekta deklaracji                         3. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
 
 

 

2. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać dzień, miesiąc, rok w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres 

obowiązku uiszczania opłaty)                    

                                                                              -                 -   

 
Uzasadnienie zmiany (w przypadku zaznaczenia kwadratu 2 lub 3) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

 C. 

 

 

 

 

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

           Właściciel nieruchomości                                                  Współwłaściciel                                                     Najemca, dzierżawca 

 

          Użytkownik wieczysty                                                        Zarządca nieruchomości wspólnej                         Inny podmiot 

  

 D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

D.1.      RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

          osoba fizyczna                           osoba prawna                    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

D.2.     DANE IDENTYFIKACYJNE 
  * dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi         ** dotyczy pozostałych właścicieli nieruchomości, w tym osób fizycznych    

prowadzących działalność gospodarczą 

4. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię * / Pełna nazwa ** 

 

 

 

 

5. Imiona rodziców * / Nazwa skrócona ** 

 
 

6. Identyfikator podatkowy (Numer PESEL / NIP)1 * / ** 
  

           
 

7. REGON ** 
 

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) * 
 

   -------- -------- -------- 
 

9. Nr KRS ** (o ile dotyczy) 

10. Klasa PKD/EKD ** 11. Nr telefonu2 12. Adres e-mail2 

 

 

                                                 
1 Numer PESEL należy podać w przypadku właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami 

podatku od towarów i usług. Natomiast NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1314, ze zm.). 
2 Dane nieobowiązkowe. 
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D.3. ADRES ZAMIESZKANIA */ SIEDZIBY ** 
13. Kraj 

 

14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina 

 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 

 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 

D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne - jeśli inny, niż adres z D.33 
23. Miejscowość  

 

24. Ulica  25. Nr domu  

26. Nr lokalu 

 

27. Kod pocztowy 28. Poczta 

 

D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż adres z D.3. 
29. Kraj 

 

30. Województwo 31. Powiat 

32. Gmina 

 

33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu 

36. Miejscowość 

 

37. Kod pocztowy 38. Poczta 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY – dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,  

     a powstają odpady komunalne  
 

Oświadczam, iż odpady na nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób4: 

 

                                         selektywny                                                                           nieselektywny 
 

Prowadzę następujący rodzaj działalności: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………..………………………………………………………, w ramach której: 
 

39. Jest zatrudnionych pracowników ………….......…………….......... 44. W szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie itp. znajduje się łóżek …………………... 

40. W szkole uczy się uczniów/studentów ……..............……….…..…. 45. Znajduje się ogródków działkowych ………………………………………………. 

41. W żłobku/przedszkolu przebywa dzieci ………..............………..… 46. Na cmentarzu znajduje się miejsc grzebalnych……….……………………….....… 

42. Lokal handlowy ma powierzchnię …………….................…… m2 47. Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych ……………………..……. 

43. W teatrze, sali widowiskowej lub kinie znajduje się miejsc na   
widowni     ………………………….……………......................… 

48. W schronisku lub hotelu dla zwierząt znajduje się miejsc dla zwierząt …………… 
 

 

 

Odpady wytworzone przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej na nieruchomości oraz wytwarzane na innych 

nieruchomościach niezamieszkałych 

Deklarowana liczba opróżnień pojemników miesięcznie  (zgodnie z cz. G. kol. 5) 

0,12 m3 0,24 m3 0,66 m3 0,77 m3 1,1m3 7m3 worek 

49. 

 

50. 51. 52. 53. 54. 55. 

Wysokość stawki opłaty za opróżnienie jednego pojemnika5 

0,12 m3 0,24 m3 0,66 m3 0,77 m3 1,1m3 7m3 worek 

56. 

 

57. 58. 59. 60. 61. 62. 

Miesięczna kwota opłaty za pojemniki o pojemności 0,12 m3 (iloczyn poz. 49 i 56) 63.  

    zł 

Miesięczna kwota opłaty za pojemniki o pojemności 0,24 m3 (iloczyn poz. 50 i 57) 64.  

zł 

Miesięczna kwota opłaty za pojemniki o pojemności 0,66 m3 (iloczyn poz. 51 i 58) 65.  

zł 

Miesięczna kwota opłaty za pojemniki o pojemności 0,77 m3 (iloczyn poz. 52 i 59) 66.  

zł 

Miesięczna kwota opłaty za pojemniki o pojemności 1,1 m3 (iloczyn poz. 53 i 60) 67.  

zł 

Miesięczna kwota opłaty za pojemniki o pojemności 7 m3 (iloczyn poz. 54 i 61) 68.  

zł 

Miesięczna kwota opłaty za worek na odpady zmieszane (iloczyn poz. 55 i 62) 69.  

zł 
 

                                                 
3 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
4 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty wg 

stawki przewidzianej dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. 
5 Należy wpisać stawkę opłaty odpowiednią dla selektywnego, lub nieselektywnego sposobu zbierania i odbierania odpadów. 
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F.  WYLICZENIE OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dla nieruchomości, na której nie 

     zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
 

Miesięczna kwota opłaty (suma poz. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69)6 70. 

 

zł/miesiąc 
 

G.  DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA NASTĘPUJĄCE POJEMNIKI - dla nieruchomości, na której  nie zamieszkują   

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne : 

 
Na nieruchomości znajduje się kompostownik (zaznaczyć właściwy kwadrat)7                                                                               TAK                              NIE   
 

W inny sposób wykorzystuję (wskazać w jaki), na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe  …………….........................…………...................................... 

…..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Pojemność pojemnika8 Zbierana frakcja9 Ilość sztuk Częstotliwość odbioru10 
Ilość opróżnianych pojemników  

w miesiącu (iloczyn pól 3 i 4) 

1 2 3 4 5 
71. 

 

77. 83. 89. 95. 

72. 

 

78. 84. 90. 96. 

73. 

 

79. 85. 91. 97. 

74. 

 

80. 86. 92. 98. 

75. 

 

81. 87. 93. 99. 

76. 

 

82. 88. 94. 100. 

 

H.  ZAŁĄCZNIKI 
 

DO DEKLARACJI  ZAŁĄCZAM PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI                                                                      TAK                                NIE   

 
I.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

101. Data (dzień–miesiąc–rok) 

 

 

 

        -------- -------- -------- 

102. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska właściciela lub osoby reprezentującej właściciela) 

 

 

 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 70 lub wpłacenia jej w niepełnej  wysokości,  niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do 

wystawienia  tytułu  wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619, ze zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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. 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 w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, 

w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty 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 dostępne dane właściwe dla wybranej  przez radę gminy metody, a w przypadku 

ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach  

o podobnym charakterze. 

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.), pełnomocnictwo 

składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). 

J.  ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Opłatę z poz. 70 należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca, z dołu, za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie wpłatą gotówkową lub przelewem na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego,  

w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 
7 Dane do celów sprawozdawczych. 
8 Należy wpisać jedną z dostępnych pojemności pojemników: 0,12m3, 0,24m3, 0,66m3, 0,77m3, 1,1m3, 7m3. 
9 Frakcje przewidziane do zbierania: odpady zmieszane, odpady biodegradowalne, papier, tworzywa sztuczne, szkło. 
10 Dla odpadów zmieszanych częstotliwość minimalna wynosi 1 raz na 2 tygodnie, a dla selektywnie zbieranych 1 raz na miesiąc. 


