
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/177/2016 
Rady Gminy Chodzież 
z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

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

SKŁADAJĄCY: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 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 w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych  
określonych w deklaracji. 

MIEJSCE SKŁADANIA 
DEKLARACJI: 
 

- Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka nr 28, 64-800 Chodzież 
- Osobiście u Sołtysów poszczególnych wsi Gminy Chodzież 
- Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

ORGAN WŁASCIWY DO ZŁOZENIA DEKLARACJI: 
 
                                                 Wójt Gminy Chodzież 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
     Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

           □  PIERWSZA DEKLARACJA1)                   

     □  ZMIANA DEKLARACJI2)                          

     □   KOREKTA DEKLARACJI3)                    

 
B. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
     Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)      

           □ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

           □  WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

           □ NAJEMCA4) 

           □ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

           □  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA  NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE  

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 



     C.1. OSOBA FIZYCZNA 
            IMIĘ I NAZWISKO 
 
 
 
            PESEL 
 
 
 

NR TELEFONU 

     C.2 POZOSTAŁE PODMIOTY 
           IMIĘ I NAZWISKO WSPÓLNIKÓW/NAZWA PEŁNA 
 

NR KRS NR NIP5) 

           NR TELEFONU 
 

ADRES e-mail 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
      MIEJSCOWOŚĆ NUMER DOMU 

 
 
 

NUMER LOKALU NUMER DZIAŁKI 

       ULICA 
 
 

KOD POCZTOWY 
 
 

POCZTA 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości w poz. d 
    KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

 
 

    MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 
 
 
 

   KOD POCZTOWY POCZTA 
 
 
 

F.  OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane i odbierane  
w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

               □ SELEKTYWNY                                                 

     □ ZMIESZANY 

 
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

                             ………………………. 
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami   



komunalnymi przy sposobie gospodarowania odpadami  
komunalnymi na nieruchomości  
 

 
………………………..  zł/osobę 

Wysokość miesięcznej opłaty (obliczana jako iloczyn ilości 
 zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi)6) 

 

 
 
…….……………   x    ……….…..……..   =  ….…………. 
Liczba osób                         miesięczna stawka opłaty          wysokość 
zamieszkujących                         za osobę                                miesięcznej 
daną nieruchomość                                                                   opłaty 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI 
 
 
 
 
 

PODPIS (PIECZĘĆ) SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ7) 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.) 
 
 „W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt, w drodze decyzji określa, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze”. 
 
 
Objaśnienia: 
1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Chodzież, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danym 
terenie 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 Wójta Gminy Chodzież 
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji (zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa),  
w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub 
innych oczywistych omyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które 
wysokość opłaty wymaga skorygowania. 

4.  Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa najmu. 
 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel (współwłaściciel, użytkownik lub 
inny podmiot) powinien złożyć odrębnie deklarację dla każdej nieruchomości.  



5.  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.). 

6. Zadeklarowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przelewem na 
rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Chodzieży numer 73 8945 0002 0026 0547 2000 0230, gotówką 
w kasie Urzędu Gminy Chodzież, bądź u inkasentów (właściwych miejscowo sołtysów). 

7. Deklarację podpisuje właściciel lub osoba upoważniona pełnomocnictwem. Do deklaracji należy dołączyć 
dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego 
powinno ono być złożone z niniejszą deklaracją wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. 

 

 

 

 


