
 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna:     ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 250) 

Składający:          Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy 

Kcynia, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania:    w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji lub 

w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

A . ORGAN DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 

 

Burmistrz Kcyni 

B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 

Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – osobiście, lub przesłane za 

pośrednictwem poczty na adres Urzędu. Ponadto deklaracja dostępna jest na stronie BIP w wersji 

elektronicznej, którą można składać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji 

elektronicznych, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

 

C. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

            Złożenie deklaracji 

 

            Korekta deklaracji, data zmiany …………………………….. 

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZLOŻENIA DEKLARACJI 

 

             właściciel / współwłaściciel nieruchomości 

             użytkownik wieczysty nieruchomości 

             zarząd / zarządca nieruchomości   

             inny podmiot władający nieruchomością 

 

E. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

1. Osoba Fizyczna 
Nazwisko Imię  

Pesel Nr telefonu 

Nr telefonu Adres e-mail 



 

2. Pozostałe podmioty (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.) 
Pełna nazwa KRS 

Adres Kod pocztowy 

NIP REGON 

Nr telefonu Adres e-mail 

Osoby upoważnione do reprezentowania  

 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA 
Ulica Miejscowość Nr domu 

Kod pocztowy Poczta 

Nr działki ewidencyjnej 

 

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż w pkt. F) 
Ulica Miejscowość Nr domu 

Kod pocztowy Poczta 

 

H. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Selektywny Zmieszany 

 

I. DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość, o której mowa w części F. 

 

………………………… 

Przysługujące ulgi wprowadzone uchwałą 

Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 
Ilość osób podlegających uldze ………………… 

Miesięczna kwota opłaty „śmieciowej” 
(liczbę osób zamieszkałych z wiersza 1 należy 

pomnożyć przez wartość stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określonej uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni, 

pomniejszoną o kwotę przysługującej ulgi) 

 

 

 

 

….....................zł/miesiąc 

 



J. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW ZIELONYCH 

 

Czy na terenie nieruchomości powstają odpady 

zielone z ogródków przydomowych i zieleńców 
(jeśli tak to podać powierzchnię szacunkową) 

                     Nie  

                     Tak    powierzchnia …............. m2 

Czy odpady zielone będą kompostowane w 

przydomowych kompostownikach 

 Nie  

 Tak 

Czy firma wywozowa ma dostarczać 

worki/pojemniki na odpady zielone w sezonie 

wegetacyjnym 
(dotyczy osób w systemie selektywnej zbiórki odpadów) 

 Nie  

 

 Tak 

 

K. UWAGI I WYJASNIENIA(np. dotyczące różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych, 

a zamieszkałych na nieruchomości) itp.
* 

L. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

 

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

 

Ł. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 

* informacje nieobowiązkowe, podawane  dobrowolnie przez osobę wypełniającą deklarację, nie mające wpływu na poprawność złożonej deklaracji. 

 

 

 

 

 

 



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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599) 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 

do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Kcyni określi w drodze decyzji wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 

 

Objaśnienia 

 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2. Zadeklarowany sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, 

właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów 

zmieszanych. 

3. Opłatę wyliczoną w niniejszej deklaracji należy wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego 

w Kcyni, w Banku Spółdzielczym w Kcyni Nr 40 8166 0009 2001 0000 0198 0020 

w terminie do 15 każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca zasiedlenia 

nieruchomości. 
 

 

 

 

 


