
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/103/15

Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 czerwca 2015 r.

lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

od dnia:…………………...……………….
                        (dzień - miesiąc - rok)

zmiana danych zawartych w deklaracji od dnia:…………………...……………….
                        (dzień - miesiąc - rok)

B.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Pisza

POLA JASNE 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością

Miejsce składania: Urząd Miejski w Piszu

Organ właściwy

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

Składający:
osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię*/pełna nazwa**

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr telefonu Adres poczty e-mail



a) odpady gromadzone selektywnie

X =

X =

b) odpady gromadzone jako zmieszane

X =

X =

a) Odpady gromadzone selektywnie
X =

b) Odpady zmieszane
X =

C.Deklaracja sposobu gromadzenia odpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat)

gromadzone jako zmieszane* gromadzone selektywnie
          *Jeżeli odpady są gromadzone jako zmieszane opłata jest wyższa.
D.ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Obręb/arkusz/numer działki

1.Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje…………………………
                   (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

…………………………………….. .................10,00 zł....................... …………………………………zł
(liczba mieszkańców od 1 do 4 włącznie) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

…………………………………….. .................6,00 zł....................... …………………………………zł
(liczba mieszkańców powyżej 4) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

…………………………………….. .................13,00 zł....................... …………………………………zł
(liczba mieszkańców od 1 do 4 włącznie) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

…………………………………….. .................7,80 zł....................... …………………………………zł
(liczba mieszkańców powyżej 4) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z pkt a lub z pkt b) wynosi………………….……………………..zł

(słownie……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….....)

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne
gromadzone są………………………………………………………………………………………………………………………….

(liczba i rodzaj pojemników oraz ceny zawarte są w objaśnieniach)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

……………………………………. ……………………………………. ………………………………….zł
(miesięczna liczba worków lub dodatkowych pojemników 

selektywnie gromadzonych odpadów) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby worków lub pojemników i stawki opłaty)

……………………………………. ……………………………………. ………………………………….zł
(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby worków lub pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi………………………………………….zł

(słownie……………………………………………………………………...………………………………………………………………..)



na których odpady wytwarzane są sezonowo

3. Dotyczy właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

……………………………………………………………………………
(wskazać każdy miesiąc)

Ryczałtowa stawka opłaty:

  a) odpady gromadzone selektywnie

     - domki letniskowe 100,00 zł / rok

     - inne nieruchomości 105,00 zł / rok

     - inne nieruchomości 70,00 zł / rok

  b) odpady gromadzone jak zmieszane

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi..………………...………….zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………..)

4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość, o której mowa
w pkt 1, a część nieruchomość, o której mowa w pkt 2 lub 3

     - domki letniskowe 150,00 zł / rok

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

F.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………. ………………………………………………….
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

G.ADNOTACJE ORGANU

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w pkt 1, 2 lub 3.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi……………………………...…………………………...zł
(należy wpisać sumę opłat z punktów 1-3)

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………..)

E.ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)



1. Pouczenie:

1)      Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami

 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

2)      Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pisza 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.

3)     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 do

Burmistrza Pisza 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.
2. Objaśnienia:
1)      Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest
numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2)     Wypełniający deklarację w części C deklaruje sposób zbierania odpadów. Jeżeli zadeklarowany

zostanie sposób zbiórki selektywnej to zgodnie z zapisem w Regulaminie Utrzymania Czystości i

Porządku na terenie miasta i gminy Pisz odpady muszą być gromadzone w workach o odpowiednim kolorze.

3)     Wypełniający deklarację w części D podaje adres nieruchomości, na której powstają odpady i w pkt 1-4 dokonuje wyliczenia opłaty. 

Punkt 1 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub

wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 1 i F.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przypadającej na jednego mieszkańca zgodnie ze stawkami przyjętymi w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Piszu

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Punkt 2 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność

gospodarcza. Właściciele nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 2 i F.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich

pojemników o określonej wielkości – odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie gminy Pisz dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne:

SM – 110; PA – 1100; POK – 11; KP – 7 oraz worków PCV-120l.

Punkt 3 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Inne nieruchomości są to nieruchomości, na których nie znajdują się domki letniskowe, a są one wykorzystywane

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklarujący samodzielnie dokonuje wyboru rocznej ryczałtowej stawki opłaty w zależności od rodzaju zabudowy działki

i sposobu gromadzenia odpadów. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D pkt 3 i F.

Punkt 4 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub

 wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego

 rodzaju działalność gospodarcza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D i F.

 Wyliczenie miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie  pkt 1, 2 i 3 w części D, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 4.

4) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.

5) Składający deklarację zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte.

 Załącznikiem do deklaracji, w szczególności jest pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania

właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,

6) Właściciele nieruchomości wypełniający punkt 2 w części D w pozycji „wyliczenie miesięcznej

opłaty” przyjmują w zależności od potrzeby rodzaje pojemników, worków oraz ich ceny:

a) SM – 110 o pojemności 0,11m3 –  8,00 zł oraz po 8,00 zł/m-c za każdy worek lub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych 

odpadów komunalnych / odpady selektywne; – 40,00 zł / odpady zmieszane

b) PA – 1100 o pojemności 1,1m3 – 44,00 zł / oraz po 8,00 zł/m-c za  każdy worek lub  komunalnych / odpady selektywne; 

     – 86,00 zł / odpady zmieszane

c) POK – 11 o pojemności 2,2m3 – 104,00 zł / oraz po 8,00 zł/m-c za każdy worek lub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych 

odpadów komunalnych / odpady selektywne; – 160,00 zł / odpady zmieszane

d) KP – 7 o pojemności 7,2m3  – 340,00 zł / oraz po 8,00 zł/m-c za  każdy worek lub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych 

odpadów komunalnych / odpady selektywne; – 455,00 zł / odpady zmieszane

e) worki PCV o pojemności 120l  - 8,00 zł/m-c za  każdy worek lub dodatkowy pojemnik selektywnie odebranych

odpadów komunalnych / odpady selektywne; – 40,00 zł / odpady zmieszane


