
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/232/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 08.04.2013r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM 

 

 

DEKLARACJA 

 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mielec 

Miejsce składania: Urząd Gminy Mielec 

Termin składania 

deklaracji: 

1. Pierwsza w terminie do dnia 31.05.2013 r. 

2. W terminie 14 dnia od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów. 

3. Kolejna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (korekta deklaracji) 

Organ właściwy  

do złożenia deklaracji: 
WÓJT GMINY MIELEC 

 

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY MIELEC; ul. JADERNYCH 7; 39-300 MIELEC 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 



złożenie pierwszej deklaracji 



korekta 

deklaracji 

 

Data zaistnienia zmian………./………/……. 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (rodzaj podmiotu-zaznaczyć właściwy) 



właściciel/współwłaściciel 



użytkownik, posiadacz 

nieruchomości,  



najemca, dzierżawca 



inny podmiot władający 

nieruchomością 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy) 

 
     osoba fizyczna 

 

 osoba prawna          

 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
4. Nazwisko 

 
5. Pierwsze imię, drugie imię 

 
6. Nr telefonu kontaktowego                          
       (nie obowiązkowy) 

 
7. Pełna nazwa podmiotu w przypadku nieruchomości niezamieszkałych 

 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

PESEL     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     /            N IP    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 
 

E. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA (do korespondencji) 

8. Kraj 

 
9. Województwo 

 
10. Powiat 

 

11. Gmina 

 
12. Miejscowość 

 
13. Nr domu 

 

14. Nr lokalu 

 

15. Ulica 

 
16. Kod pocztowy  

 
17. Poczta 

 



F. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

18. Gmina 19.Miejscowość 20. Nr domu/nr lokalu 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 

 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

23. Gmina 24.Miejscowość  25. Nr domu/nr lokalu 26. Kod pocztowy 27. Poczta 

 

H. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1.Wskazanej w części F będą ,zbierane w sposób:   selektywny  nieselektywny (jako odpady zmieszane)  

2.Wskazanej w części G będą ,zbierane w sposób: selektywny                nieselektywny (jako odpady zmieszane)  
 

I. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 

w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje 

w poszczególnych gospodarstwach domowych  : 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

 

Miesięczna stawka 

opłaty na jedno 

gospodarstwo 

domowe 

Wysokość 

miesięcznej opłaty 

 

Gospodarstwo domowe 1 osobowe 
28. 

……………… 

29.  

………………………zł 

30. 

 
………………………zł 

(iloczyn poz.28x poz.29) 

 

Gospodarstwo domowe 2 osobowe 

 

31. 

 
……………… 

32.   

 
………………….…...zł 

33. 

 
………………………zł 

(iloczyn poz.31x poz.32) 

 

Gospodarstwo domowe 3 osobowe i powyżej 

 

34. 
 
……………… 

35. 

 
………………….…...zł 

36. 

 
………………………zł 
(iloczyn poz.34x poz.35) 

Łączna kwota opłaty miesięcznej(suma z poz. 30, 33 i 36) 

Kwota opłaty z poz.37 słownie zł: …………………………………….………………………… 

37 .    

……………………….zł 
 

J. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

38. Wybór pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat(y)) 

60 dm
3
 120 dm

3
 240 dm

3
 1100 dm

3
 6000 dm

3


Stawka opłaty ustalona w uchwale Rady Gminy Mielec w 

sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności z odpadami komunalnymi 

39. 

……………………/………………………………. 
(stawka opłaty) 

Ilość pojemników wskazanych w poz. 38 40. 

……………………/………………………………. 

Częstotliwość odbioru pojemników w okresie miesiąca 
41. 

…………………………………………………………… 

Miesięczna kwota opłaty  

(stanowi iloczyn poz. 39 x poz. 40 x  poz. 41) 

42. 

……………………/………………………………. 
(kwota opłaty w zł) 

 Kwota opłaty  słownie zł: ……………………………………………………………………………………………….. 

K. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ F) ORAZ W CZĘŚCI, NA  KTÓREJ  NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ G) 

Wysokość  opłaty wynosi: 

(suma kwot: poz .37 + poz.42) 

43. 

……………………………………………………………… 

                             (kwota opłaty słownie zł)  

L. Dodatkowe informacje (niepotrzebne skreślić) 

44. Na nieruchomości znajduje się kompostownik:                                                      TAK/NIE 

45. Jeśli NIE to czy od 1.07.2013 gospodarstwo  założy kompostownik                     TAK/NIE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ł. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, ze znane są mi przepisy Kodeksu Karno Skarbowego art. 56* za podanie danych niezgodnych 

z prawdą. 

Zgodnie  z art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., 

Nr 101, poz. 926 z póżn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Mielec, ul. Jadernych 7 , 

39-300 Mielec danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego  

związanego z gospodarką odpadami komunalnymi. 

 

46. Miejscowość, data 

 

47. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 

M. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

Pouczenie: 

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w poz. 37 i poz. 42 lub wpłacenia jej  

w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2005 r .Nr 299, 

poz 1954 z póżn. zm.). 

2. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się  

z obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wójt Gminy Mielec naliczy w drodze decyzji opłatę za odbieranie 

odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

3.  W przypadku właścicieli mieszkań znajdujących się w zasobach wspólnot mieszkaniowych, deklarację składają 

zarządcy nieruchomością wspólną zgodnie z przepisami  ustawy o własności lokali (Dz. U.z 2000 r. Nr 80,poz.903,ze 

zm.) lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

4. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest 

obowiązany dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Objaśnienia: 

 

1. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji  

z gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Mielec 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, 
w tym średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

3. W przypadku nieruchomości, które spełniają warunki F i G stosuje się zasadę sumowania należności opłat określonych w części I oraz 

J zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. W przypadku wspólnot mieszkaniowych należy dołączyć załącznik, w którym do każdego budynku przyporządkowana zostanie ilość 

gospodarstw domowych prowadzonych w nim (w postaci tabeli zawierającej następujące elementy: liczbę porządkową, adres 
nieruchomości, ilość poszczególnych gospodarstw domowych). 

5. Za gospodarstwo domowe uznaje się osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych zamieszkujących i utrzymujących 

się wspólnie. 

6. Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Mielec dostępnym na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl oraz w Urzędzie Gminy Mielec. 

7. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona  jest uchwałą Rady Gminy Mielec w sprawie: określenia 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty i  ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności, dostępną na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl oraz w Urzędzie Gminy w Mielcu. 

8. * Kodeks Karno Skarbowy art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub 

płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 
objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 

pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega 

karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego   
w §1podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także  ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w 

terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 

 

http://www.gmina.mielec.pl/

