
     WZÓR                                                                            Załącznik Uchwały Nr 210/XXIV/13 

                                                                                                       Rady Miejskiej w Pajęcznie 

                                                                                                    z dnia 25 stycznia 2013 roku 

                                                                                   
                                                                                                                          

  

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna :  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz.U. z2012r.   

                                  poz. 391 ) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 

podmiotów władających nieruchomością 
Termin składania: Pierwsza  deklaracja w terminie do 31 maja 2013r., a także w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
Miejsce składania :   Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12    98-330 Pajęczno 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
   

    Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno 

    Adres : ul. Parkowa 8/12     98-330 Pajęczno 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwą pozycję) 

 

 

   

      x   1. właściciel 

 
    2. współwłaściciel 

 
    3. użytkownik wieczysty 

 
     4. użytkownik    

  

 
     5.zarządca 

 
    6.inny podmiot władający 
nieruchomością 

  
     7.  jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej 

 

8. Nazwa pełna/Nazwisko i imię, data urodzenia 

  

JAN KOWALSKI  01.06.1955 r. 

 

9. Nazwa skrócona/ imię ojca, imię matki 

JAN,  MARIA 
 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 
  10. Kraj   11. Województwo       12. Powiat   

   POLSKA 

 

   ŁÓDZKIE        PAJĘCZNO   

  13. Gmina   14. Ulica       15. Numer domu / Numer lokalu   
  PAJĘCZNO 

  

   OGRODOWA        35   

  16. Miejscowość   17. Kod pocztowy       18. Poczta   
  PAJĘCZNO 

  

   98-330        PAJĘCZNO   

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

   

                    x     1.   pierwsza deklaracja                                             2. Korekta deklaracji                       
                                                              

 

D. RODZAJ  ODBIERANYCH  ODPADÓW 

     
 

     x   1. Odpady gromadzone i odbierane w sposób selektywny                            2.  Odpady nie gromadzone i nie odbierane w sposób 

selektywny 

 

………55060105247…………………………………………….. 

             NIP  lub PESEL 



 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

     NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

                              

                                     Adres nieruchomości 

Podstawa opłaty: 

liczba mieszkańców 

zamieszkujących  

nieruchomość 

Stawka 

opłaty/1osobę 

Kwota miesięcznej 

opłaty 

1. 2. 3. 4. 
   

 

1. Pajęczno ul. Ogrodowa 35 

19. 

 

2 

20. 

 

7 

21. 

 

14 
   

 

2. …………………………………………………………………. 

22. 

  

 ...............................  

23. 

  

......................... 

24. 

  

..................................… 

   

 

3. ……………………………………………………………………… 

25. 

  

 ............................... 

26. 

  

....................... 

27. 

  

..................................… 

F. USTALENIE WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

     NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

1. 2. 3. 4. 

                            

                                     Adres nieruchomości 

Podstawa opłaty: 

Ilość pojemników 

Stawka 

opłaty/pojemnik 

Kwota miesięcznej 

opłaty 

 

 
 

     Janki  154 
1. ………………………………………………………………. 

28.                 

poj. 120l…  1 ………. 

               
poj. 240l…................ 

 

poj. 1100l…………….. 
 

poj. 7000l..................... 

29.       

.......15....... 

          

…………….. 
 

………………. 

 
………………… 

30. 

...... 15................... 

 

………………………. 
 

……………………… 

 
……………………… 

 

 
 

 

2. …………………………………………………………………. 

31. 

poj. 120l ……………. 
 

poj. 240l…………….. 

 
poj. 1100l......................  

 

poj. 7000l…………… 

32. 

...................….. 
 

………………… 

 
………………… 

 

……………….. 

33. 

................................ 
 

……………………… 

 
…………………….. 

 

…………………….. 

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 
 

   

Kwota opłaty 
Suma kwot z kol. 4 w części  E i F 

34. 
 

29 

 

H. ILOŚĆ  SKŁADANYCH  ZAŁĄCZNIKÓW   :  ………   -   ……….. 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  35. Imię 

JAN 
  

36. Nazwisko 

 KOWALSKI 

37. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  

 08.04.2013 r. 
38. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

  

G. ADNOTACJE ORGANU  

  39. Uwagi organu  

 

 

40. Podpis przyjmującego formularz 
 

POUCZENIE: 

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pajęcznie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać  kwartalnie  bez wezwania do 15 marca, 15maja, 15 

września i 15 listopada danego roku  na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, w kasie urzędu lub u inkasenta. 

3. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. mieli zawartą umowę z gminną jednostka 

organizacyjną lub przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych do dołączenia kopii tej umowy do pierwszej 

deklaracji. 



Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w 

Urzędzie Gminy i Miasta Pajęczno do 31 maja 2013r.  

Każdy  właściciel nieruchomości zobowiązany jest podać dane zgodne ze stanem faktycznym 

występującym na jego nieruchomości.  

W załączeniu podajemy wzór przykładowo wypełnionej deklaracji.  

W poszczególnych częściach deklaracji podajemy następujące dane: 

1) Część B – zaznaczamy, kto składa deklarację, wpisujemy pełną nazwę podmiotu składającego  

deklarację lub imię i nazwisko właściciela(i) nieruchomości, datę urodzenia  oraz imiona 

rodziców, 

2) Część B2 – podajemy adres siedziby podmiotu składającego deklarację bądź adres zamieszkania 

właściciela nieruchomości, 

3) Część C – zaznaczamy, czy jest to pierwsza deklaracja czy korekta deklaracji (korektę składa się 

w przypadku zmiany danych zawartych i złożonych w pierwszej deklaracji )  

4) Część D – zaznaczamy czy odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny czy też 

nie, 

5) Część E - (dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady  

                komunalne) 

                - w kolumnie 1 podajemy adresy nieruchomości, na których zamieszkują   

                 mieszkańcy i powstają odpady komunalne,  

              - w kolumnie 2 podajemy liczbę mieszkańców zamieszkałych na  

                 poszczególnych nieruchomościach, 

               - w kolumnie 3 podajemy stawkę opłaty za 1 osobę i jest ona uzależniona  

                 od tego czy zadeklarowaliśmy, że będziemy segregować odpady czy nie, 

                - w kolumnie 4 podajemy kwotę miesięcznej opłaty i jest to iloczyn  

                   kolumny 2 (liczby mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości) i   

                   kolumny 3 (stawki opłaty za 1osobę), 

6) Część F -  (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  

                  komunalne) 

                   - w kolumnie 1 podajemy adresy nieruchomości niezamieszkałych, na których     

                     powstają odpady komunalne,  

                   -  w kolumnie 2 podajemy ilość potrzebnych pojemników , 

                   -  w kolumnie 3 podajemy stawkę opłaty za 1 pojemnik o określonej  

                       pojemności i jest ona również uzależniona od tego czy  

                       zadeklarowaliśmy, że będziemy segregować odpady czy nie, 

                    - w kolumnie 4 podajemy kwotę miesięcznej opłaty i jest to iloczyn  

                       kolumny 2 (ilość poszczególnych pojemników) i kolumny 3 (stawki  

                      opłaty za dany pojemnik). 

7) Część G – podajemy łączną kwotę opłaty, czyli w przypadku posiadania nieruchomości  

         zamieszkałych będzie to suma kwot z kolumny 4 części E: w przypadku   posiadania   

         nieruchomości niezamieszkałych będzie to suma kwot kolumny 4  części F bądź w przypadku  

         posiadania nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będzie to suma kwot kolumny 4  

         części E i F. 

8) Część H – podajemy liczbę składanych załączników do deklaracji, które składane są w  

 przypadku potwierdzenia danych  zawartych w deklaracji, jeżeli różnią się one od zbioru 

danych osobowych  będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Pajęcznie  i są to 

zaświadczenia, oświadczenia, bądź inne  dokumenty potwierdzające fakt przebywania  

mieszkańca poza daną  nieruchomością. 

9)  Część I  -  podajemy imię, nazwisko, datę wypełnienia deklaracji oraz podpisujemy                    

deklarację. 

 

Informujemy jednocześnie, że druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta 

Pajęczno na parterze w punkcie ksero, w pokoju 308 oraz ze strony internetowej urzędu 

www.pajeczno.pl. Ponadto wszelkie informacje na temat nowych zasad gospodarki odpadami 

można uzyskać w pok. 308 tel. (34) 3111523 wew. 235. 

http://www.pajeczno.pl/

