
 
 

 

 

 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 
1)

 płatnika 

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

2. Nr dokumentu 

DOK 

 
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 z późn.zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) 
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Łagiewniki. Przez właścicieli rozumie 

się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu,  a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem 
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela 
lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

Termin składania: 
 
Miejsce 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 będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 
Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
3. Wójt Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. deklaracja pierwsza od…………………………………..……..…(dzień, miesiąc, rok)      

 2. zmiana danych zawartych w deklaracji od…………………………..……….(dzień, miesiąc, rok) 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. Właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  2. Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty nieruchomości  

 (ilość współwłaścicieli …….……) 

 3. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej,   4. Inny podmiot władający (najemca, dzierżawca, użytkownik itp.)……………. 

zasobów spółdzielczych 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy osób fizycznych  ** - dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. Osoba fizyczna  2. Osoba prawna   3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 7. Nazwisko i Imię*/  Nazwa pełna **  

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

 8. Identyfikator REGON (o ile posiada) NIP 

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

9. Numer PESEL   

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

 Pole 10 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 

 10. Data urodzenia  

……………………………………………………………….…………… 

11. Imię ojca 

……………………………………………….………………………… 

12. Imię matki 

…………………………………………………………….…………………… 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY **  
 13. Kraj 

……………………………………….…………………………………..… 

14. Województwo  

………………………………………….…………………..…………… 

15. Powiat  

………………………………………….………………….…………………… 

 16. Gmina 

……………..……………………………………………………………..… 

17. Ulica 

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

18. Nr budynku 

………….………….…………… 

19. Nr lokalu 

………………………………..…..… 

 20. Miejscowość 

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

21. Kod pocztowy 

…………………………………… 

22. Poczta 

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

 23. Numer telefonu 
 
   ………………………………………………………………………… 

24. Adres e-mail 
 
                                        ……………………………………………………………………….. 

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
 25. Gmina 

……………..……………………………………………………………..… 

26. Ulica 

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

27. Nr budynku 

………….………….…………… 

28. Nr lokalu 

………………………………..…..… 

 29. Miejscowość 

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

30. Kod pocztowy 

…………………………………… 

31.  Poczta 

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

 32. Nr działki w przypadku nie nadania nr domu 
 
……………………………………………………………………. 

33. Ilość lokali mieszkalnych (dotyczy budynków wielolokalowych) 
 
………………………………………………………………………………………………. 

34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje liczba osób: 
 

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

 

 



 

 

 

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI 
 

 35. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                     
                                      1.Tak                                                 2. Nie 

 

F. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TYTUŁU 
OSÓB ZAMIESZKAŁYCH 

  Podstawa wyliczenia opłaty 
(ilość osób zamieszkałych) 

Stawka opłaty (zł) 
określona w uchwale 
(zł/na mieszkańca/miesiąc) 

 

Kwota opłaty miesięczna (zł) 
(iloczyn poz. 36 i 37) 

 
 

 Opłata z tytułu osób 
zamieszkałych na 
nieruchomości 

36. 

 

…………………………………………….....………...... 

37. 

 

…………….…………………………….zł 

38. 

 

………….......……………..zł / miesiąc 

 
G. DODATKOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 
 39.  Czy nieruchomość wyposażona jest w 

pojemniki na odpady  
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 1. Tak   2. Nie 

40. Czy pojemniki należą do właściciela 
nieruchomości  
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 1. Tak   2. Nie 

41. Czy użytkownicy nieruchomości 
korzystają z pojemników wspólnie z 
użytkownikami innych nieruchomości  
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. Tak   2. Nie 

 42.  Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostowniki  
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. Tak   2. Nie 

43. Ilość kompostowników 
 

                                             
………………. szt. 

44. Pojemność kompostownika 
 

            
                             ………………….. m3 

 
 
 

45.  Czy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnie 
ścieków* lub zbiornik bezodpływowy (szambo)* 

       (zaznaczyć właściwy kwadrat) - (niepotrzebne skreślić): 
 
                        1. Tak          2. Nie 

46.  Ilość zbiorników 
(szamb) 

 
 
                        …………. szt. 

47. Pojemność zbiornika(ów)  
 
 
                            
                               …………………. .m

3
 

 
H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 48. Do deklaracji dołączono: 

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

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

I. OŚWIADCZENIE, POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością. 

Pouczenie 
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 z późn. zm.). 
 49. Imię 

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

50. Nazwisko 

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

 51. Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr) 
 

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

52. Podpis składającego deklarację 

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

 
J. UZASADNIENIE ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 
 53. (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 w poz. 4) 

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

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

 
K. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY 
 54. Uwagi organu  

 
 
 
 

 

 55. Data (dd-mm-rrrr) 
 

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

56. Podpis weryfikującego formularz 

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

1) Niepotrzebne skreślić. 

 

  



 

 

 

Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.250 z późn. zm. ), którzy: 

I. składają deklarację na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy, 

II. dokonują zmiany danych  zawartych w deklaracji  

Deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałych 

W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy wypełnić deklarację dla każdej nieruchomości oddzielnie. 

 

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na formularzu. 

Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że składający deklarację wpisał „0” lub „nie 
dotyczy”. 

Deklaracja składa się z 11 części oznaczonych literami od A do K. Łącznie ma 56 pól (określone w tekście, jako pozycje) od 1 do 56. 

W polu nr 1 składający deklarację wpisuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr PESEL jeśli nie posiada nr NIP. Pole nr  2 wypełnia organ 
weryfikujący.  

W części B 

poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu określić, czy to jest pierwsza deklaracja czy zmiana danych zawartych w deklaracji. W obu wypadkach 
należy podać dzień, miesiąc i rok. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty należy złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Za zmianę przyjmuje się także wygaśnięcie obowiązku wnoszenia opłaty. 

W części C 

składający określa formę władania nieruchomością, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu określa sposób władania nią. W przypadku 

współwłasności / współużytkowania wieczystego (zaznaczony kwadrat 2), jeżeli nie został wyłoniony zarząd lub zarządca, należy podać ilość 

współwłaścicieli. 

W części D 

-  należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację D.1 

-  siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego  D.2 

-  dane odnośnie nieruchomości, której dotyczy deklaracja D.3 

Część E 

Zawiera oświadczenie o zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób selektywny. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat (poz. 35). 

Część F 

poświęcona jest wyliczeniu opłaty za zagospodarowanie odpadów z tytułu zamieszkania: 

 w pozycji 36 należy podać ilość osób zamieszkałych na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. 

 w pozycji 37 należy podać miesięczną stawkę opłaty od jednego mieszkańca wynikającą z uchwały właściwej rady gminy. 

 w pozycji 38 należy podać kwotę, która stanowi iloczyn ilości osób zamieszkałych i stawki opłaty (poz. 36 x poz. 37) –jest to 

wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości  

Część G 

poświęcona jest informacji o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, przydomową oczyszczalnię ścieków, zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz 

wyposażenie nieruchomości w kompostowniki  

W części H 

podajemy informacje o ilości załączników (poz. 48). 

W części I 

wpisujemy imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub imię i nazwisko jego przedstawiciela oraz datę wypełnienia deklaracji. Podpis składany w 

pozycji 52 stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się w części I. 

Część J 

Wypełniamy tylko w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 w poz. 4. W poz. 53 podajemy przyczynę zmiany danych zawartych w poprzednio 

złożonej deklaracji. Zmiana może dotyczyć właściciela nieruchomości, danych składającego deklarację ( np. nazwisko, adres zamieszkania), liczby 

osób zamieszkujących nieruchomość lub  sposobu zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości.  

Część K 

wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji (pozycje 54-56). 
 

Objaśnienia do deklaracji DOK 

na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


