
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 250 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych 
na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, na których powstają odpady komunalne  

Miejsce składania 
deklaracji:

Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 
62-820 Stawiszyn (pokój nr 16)  lub za pośrednictwem poczty na wskazany wyżej adres.

Nazwa i adres siedziby 
organu właściwego do 
złożenia deklaracji:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy 
kwadrat)

   Pierwsza deklaracja obowiązująca od1: …................./.................... (miesiąc/rok) 
□   Zmiana danych zawartych w deklaracji2: …................../....................(miesiąc/rok) 
      składana w związku 
….................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz (najemca, dzierżawca)
  współwłaściciel, współposiadacz 
  inny podmiot władający nieruchomością 

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  osoba fizyczna                                  osoba prawna                                  inny podmiot władający 
                                                                                                                             nieruchomością

3.1. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych i pozostałych podmiotów) 

3.2. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP I REGON (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i 
pozostałych podmiotów polegających obowiązkowi ewidencyjnemu, które na podstawie odrębnych ustaw są 
podatnikami) 

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.3. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj
 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

1 Pierwsza deklaracja dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca

2 Zmiana deklaracji dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wynikającej ze 
zmiany  danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty 



3.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

3.5. DODATKOWE INFORMACJĘ (nie obowiązkowe) 

Numer telefonu Adres e-mail

4. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  odpady zbierane selektywnie   odpady nie zbierane selektywnie 

5. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

5.1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady 
Miejskiej w Stawiszynie w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustaleniu takiej opłaty 

…........................................... zł/osobę 

5.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części 3.4 …......................................... osób 

5.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zdeklarowanej zbiórce 
selektywnej / nieselektywnej wynosi (obliczana jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób i stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi): 

…........................................             x          ….....................................             =    …..................................................
(liczba osób zamieszkujących                   (miesięczna stawka opłaty                (wysokość miesięcznej opłaty) 
daną nieruchomość)                                    za osobę) 

6. INNE 

6.1 Czy nieruchomość wskazana w części 3.4. deklaracji wyposażona jest w kompostownik ?
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat. W przypadku zaznaczenia pozycji Tak, proszę podać pojemność 
kompostownika) 

  Tak               ................. m³    Nie 

6.2. Proszę wskazać sposób zagospodarowania ścieków

  podłączenie do sieci      
kanalizacji

   zbiornik bezodpływowy    przydomowa oczyszczalnia 
ścieków 

7. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 

…..........................................................................
(miejscowość i data ) 

…..........................................................................
(czytelny podpis) 

8. Adnotacja urzędowe :

Pouczenie:
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) 
Objaśnienia:
Wysokość stawki za selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz terminy, częstotliwość       
i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w odrębnych uchwałach Rady 
Miejskiej w Stawiszynie 


