
Instrukcja 
wypełnienia deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pkt. A – Nale ży zaznaczy ć X we właściwej kratce
1. X – w przypadku złożenia deklaracji po raz pierwszy;
2. X – w przypadku złożenia deklaracji korygującej tzn. takiej, która zawiera zmienione dane 

nie mające wpływu na wysokość opłaty;
3. X  -  przypadku złożenia deklaracji zmieniającej  - tzn. takiej, która zawiera dane mające 

wpływ na wysokość opłaty.

Pkt. B - Nale ży zaznaczy ć X we właściwej kratce
1. X – zaznacza właściciel;
2. X – zaznacza osoba wypełniająca deklarację będąca współwłaścicielem;
3. X  -  zaznacza  osoba   wypełniająca  deklarację  posiadająca  nieruchomość  zamieszkałą

w wieczystym użytkowaniu;
4. X – inny podmiot nie ujęty w pkt. od  1 – 3;
5. X – zaznacza osoba wypełniająca deklarację  będąca jednostką organizacyjną lub osoba 

posiadająca  nieruchomość  w  zarządzie  lub  użytkowaniu  tj.  administratorzy  i  zarządcy 
budynków, oraz osoby zamieszkujące nieruchomość nie będące właścicielami, ponieważ 
nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Pkt. C  - Nale ży wpisa ć prawidłowe dane tj.:
1. Imię  i  nazwisko  –  właściciela  nieruchomości  lub  współwłaściciela  nieruchomości  lub 

użytkownika wieczystego;
  Imię  ojca  –  imię  ojca  osoby  wypełniającej  deklarację  tj.  właściciela  nieruchomości  lub 

współwłaściciela nieruchomości   lub użytkownika wieczystego;
    Data urodzenia – datę urodzenia osoby wypełniającej deklarację tj. właściciela nieruchomości 

lub współwłaściciela nieruchomości   lub użytkownika wieczystego;
    Pełną nazwę podmiotu w imieniu, którego składana jest deklarac ja – wpisuje zarządca lub 

administrator spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej;
2. PESEL – wpisują osoby fizyczne wypełniające deklarację; 
     NIP i REGON wpisują osoby prawne wypełniającej deklarację; 
3. Adres  zamieszkania,  siedziba   -  należy  wpisać  adres  osoby  fizycznej  lub  prawnej 

wypełniającej deklarację;
Pkt. D  - Nale ży wpisa ć  adres nieruchomo ści,  której dotyczy deklaracja –  jeśli  deklaracja 
dotyczy  kilku  nieruchomości,  należy  na  osobnej  kartce  sporządzić  załącznik   do  pkt.  D  i  E,
w  którym  to  należy  wpisać  kolejno  wszystkie  nieruchomości  wraz  z  adresami,  odpowiednio 
przypisać liczbę osób zamieszkałych w każdej z tych nieruchomości i wyliczyć kwotę kwartalnej 
opłaty za każdą nieruchomość.

Pkt. E – Oświadczenie o wysoko ści opłaty, kwartalnej:
1.    Ilość osób zamieszkujących nieruchomość, której deklaracja dotyczy, należy pomnożyć  przez 

miesięczną stawkę opłaty uchwaloną przez Radę Miejską w zależności od sposobu zbierania 
odpadów 13,50 zł lub 25,00 zł - pomnożone przez trzy miesiące w kwartale;

3. Należy wpisać miejscowość oraz datę wypełnienia deklaracji, podpisać się czytelnie z imienia 
i nazwiska, a w przypadku zarządców lub administratorów przybić pieczęć.

Pkt. F - Informacje dodatkowe – należy wpisać numer telefonu i adres  e – mail do kontaktu – 
wypełniają osoby posiadające,  jeśli ktoś nie posiada lub nie chce podać należy wpisać  „ - ”  lub 
„nie dotyczy”;
Ponadto w przypadku wykazania w deklaracji liczby osób zamieszkałych różniącej się od liczby 
osób zameldowanych należy podać :
• różnicę  pomiędzy  liczbą  osób,  które  są  zameldowane  a  nie  mieszkają  w  danej 
nieruchomości w tym:
• liczbę osób, które są zameldowane, a mieszkają w innej miejscowości poza gminą; 
• liczbę  osób,  które  są  zameldowane,  a  mieszkają  na  terenie  Gminy  Niemodlin

w wypunktowanym miejscu należy wpisać liczbę osób  i adres lub adresy przebywania tych 
osób.


