
Załącznik  

do Uchwały Nr XXV/167/12  

Rady Miasta Słupcy  

z dnia 20 grudnia 2012 r.  

 
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
 

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 

 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2012 r.,   
                                 poz. 391 ze zm./. 
Składający:             Właściciel  nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu  
                                 czystości i porządku w gminach 1) 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Słupcy 
 
Miejsce składania:  Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI: 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji2) : 

     □  złożenie deklaracji  □ zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian): _____-_____-__________ 
                                                                                                                                                                                          /dzień-miesiąc-rok/ 
    W razie zmiany danych podać jej uzasadnienie:   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  
 
 

Składający2):  

       □   osoba fizyczna            □    osoba prawna        □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
Nazwisko i imię / Pełna nazwa  
 

1. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób 
fizycznych) 
 

Tytuł prawny do nieruchomości2):  

□  właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość 

w zarządzie lub użytkowaniu,  □ inny podmiot (np. zarządca) …………………….. 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 
 

MIASTO SŁUPCA       
 
 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr telefonu 3):  
Adres e-mail 3):  
 

D. ADRES  DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w części C: 
 

Kraj 
 

  Województwo 
               

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Poczta 
 

Kod pocztowy 
 

Nr telefonu 3): 
Adres e-mail 3): 
 
 

 

E. Dotyczy właścicieli nieruchomości 1): 
 



 

Oświadczam, że: 
1. na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  …………………………………… 
                                                                                                       /należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 7)/ 
 
2. odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny2): 

                                     □ TAK                                          □ NIE 

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  
F 1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych: 
Średnie miesięczne zużycie wody 
(m³)4): 

Stawka opłaty 5, 6): 
zł/1m³ 

Miesięczna kwota opłaty 
( po zaokrągleniu do pełnych złotych) 

1 x 2 
1 2 3 

   
 
/słownie:……………………………………………………………./ 
 

F 2. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych (zabudowanych i niezabudowanych): 
 

Pojemność 
pojemnika 

Ilość posiadanych 
pojemników 

szt. 

Częstotliwość 
odbioru 
pojemników w 
miesiącu 

Ilość pojemników 
zapełnionych w 
ciągu miesiąca 

szt. 
2 x 3 

Stawka opłaty 
za pojemnik 5, 6): 

zł 

Miesięczna kwota 
opłaty 
( po zaokrągleniu do 
pełnych złotych) 

4 x 5 

1 2 3 4 5 6 
120l      
240l      
800l      
1100l      
1500l      
7000l      

RAZEM  
 
/słownie:……………………………………………………………./ 

 
W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na niej odpady komunalne, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych z godnie z F 1 i F 2 tj.: 
 

…………………………….. zł 
 

/słownie:……………………………………………………………./ 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJ ĄCEGO(YCH) DEKLARACJ Ę / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJ Ę 
 
Na podstawie art. 56 Kodeksu karnego skarbowego, oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 
 
                                                                                                                 ………………………………………                                                                                                                
…………………..……………….. 
             /miejscowość i data/                                                                                                                               /czytelny podpis/                   

H. ADNOTACJE ORGANU 
 
                                                                                                                                                                               ……………………………                                                                                                                
………………………………………… 
                               /data/                                                                                                                                /podpis przyjmującego deklarację/                    
 
 
 
 
 

 


