
UCHWAŁA NR XLIII/269/2022 
RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 6n i art. 6m ust. 1 a i b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracje składa się do Wójta Gminy Niechlów w siedzibie Urzędu Gminy Niechlów  przy ul. Głogowskiej 
31 56-215 Niechlów, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca albo powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości niezamieszkałej. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – na nieruchomości zamieszkałej - lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości niezamieszkałej albo zmiany danych w stosunku do 
wydanej decyzji określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

5. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa 
właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów 
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 180), 

2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały, 

3) deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, 

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. z. U. z 2020 r., 
poz. 346 z późn. zm.). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów. 
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§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2022 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY NIECHLÓW 

 
 

STANISŁAW GALANT 
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UWAGA! POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  

1. PESEL* 

Data wpływu deklaracji 

 

 

             

 

2. NIP/REGON** 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 

 

Składający: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób 

posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest 

zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz 

właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

 

Termin składania: 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W związku 

ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Właściwość organu: Wójt Gminy Niechlów  ul. Głogowska 31  56-215 Niechlów  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Obowiązek złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

3. Okoliczności powodujące powstanie obowiązku złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

acja  

 

 

 wygaśnięcie obowiązku 
 

deklaracja obowiązuje od dnia _______ -_________-_______________   (należy podać dzień – miesiąc – rok) 
 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich 

należy wypełnić odrębną deklarację. Pola nr 10-12 wypełnia się w sytuacji braku administracyjnego numeru porządkowego. 

 
4. Czy niniejsza deklaracja dotyczy całej nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta?***   TAK                NIE 

5. Miejscowość 6. Ulica 7. Nr domu 8. Nr lokalu 

9. Nr Księgi Wieczystej*** 10. Obręb 11. Arkusz 12. Nr działki 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 13. Status składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 osoba fizyczna     osoba prawna     jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

14. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (należy zaznaczyć tylko jedną pozycję): 

   właściciel  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 współwłaściciel  spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa 

 użytkownik wieczysty  inny podmiot władający nieruchomością **** .......................................................................... 

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO W przypadku więcej niż dwóch zobowiązanych np. kilku współwłaścicieli nieruchomości, do składanej deklaracji należy dołączyć 

zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1. 

D.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 15. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

16. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 

D.1.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** ORAZ DANE KONTAKTOWE 

 17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

27. Adres e-mail 28. Telefon 

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/269/2022 

Rady Gminy Niechlów  

z dnia 3 lutego 2022 r.  
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D.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE Rubryki D.2.1. i D.2.2. należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność dwóch współwłaścicieli lub wspólność ustawową 

majątkową małżeńską. 

 29. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

30. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 

 

………………………………………………………………………………………… 

31. PESEL* / NIP/REGON** 

 

………………………………………………………………………………………………

…………. 

D.2.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** ORAZ DANE KONTAKTOWE Należy wypełnić w przypadku, gdy adres zamieszkania 
jest inny od podanego w rubryce D.1.2. 

 32. Kraj 33. Województwo 34. Powiat 

35. Gmina 36. Ulica 37. Nr domu 38. Nr lokalu 

39. Miejscowość 40. Kod pocztowy 41. Poczta 

42. Adres e-mail 43. Telefon 

D.3. DANE DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU Wypełnić, jeżeli dane do korespondencji i kontaktu są inne niż podane w częściach D.1.2. i D.2.2. wzoru deklaracji. 

 44. Kraj 45. Województwo 46. Powiat 

47. Gmina 48. Ulica 49. Nr domu 50. Nr lokalu 

51. Miejscowość 52. Kod pocztowy 53. Poczta 

54. Adres e-mail 55. Telefon 

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

  

Nieruchomość 

zabudowana 

budynkiem 

 

 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość 

 

 

Stawka 

opłaty 

 

 

Deklaruję do zapłaty za miesiąc 
nieobjętych 

zwolnieniem 

dla rodzin 

wielodzietnych 

objętych 

zwolnieniem 

dla rodzin 

wielodzietnych1 

a b c d e f (c x e) 

Jednorodzinna  
56. 57. 58. 59. 

     ……....zł 
60. 

………………………zł 

     Wielorodzinna  
61. 62. 63. 64. 

    ……... zł 
65. 

………………………zł 

Informuję, że jestem właścicielem nieruchomości wskazanej w części B niniejszej deklaracji, zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam kompostownik przydomowy 
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

66. 

 TAK 

67. 

 NIE 

68. 
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

 

                                      

                            ………… 
   

 

 

69. 
Stawka obniżenia opłaty w przypadku 

stosowania kompostownika na nieruchomości: 

 

                                                                              ……………. zł           

Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku   

KWOTA PRZYSŁUGUJACEGO ZWOLNIENIA została określona w Uchwale Rady Gminy Niechlów nr XLIII/268/2022 z dnia 3 

lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia takiej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej 

opłaty  ( stanowi iloczyn poz.68 i 69 ) 

70. 

………

… 

Deklaruję do zapłaty za miesiąc po uwzględnieniu zwolnienia za kompostowanie bioodpadów 

(różnica pola nr 60  i wysokości zwolnienia nr 70 ) 

71. 

……………………...zł 

E.2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 

E.2.1. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 72. Określenie rodzaju działalności prowadzonej na nieruchomości: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat, dopuszczalne jest zaznaczenie kilku pozycji)*** 

  użyteczności publicznej i oświatowej (szkoła, uczelnia, przedszkole, itp.)                    dom opieki, hospicjum, itp. 

  gastronomiczna (np. restauracja, kawiarnia, zakład żywienia zbiorowego)                  handlowa w branży spożywczej 

  pozostała działalność handlowa   biurowa 

 rzemieślnicza lub produkcyjna   o innym charakterze: ......................................................................... 
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1  Zwolnieniem objęte są rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, zamieszkujące na nieruchomości wskazanej w części B deklaracji, w 

przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. KWOTA PRZYSŁUGUJACEGO ZWOLNIENIA  została określona w Uchwale Rady Gminy Niechlów  

nr XLIII/268/2022 z dnia  3 lutego 2022 r. 

2 Liczba  pojemników / worków  z odpadami komunalnymi powstającymi w ciągu miesiąca na nieruchomości. 

Kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w polu nr 124 należy obliczyć jako sumę iloczynów zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych, podanych w kolumnie „c” oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, 

podanej w kolumnie „d” 

 

   

 

Stawka opłaty 

za pojemnik/worek 

 

 

Deklaruję do zapłaty 

za miesiąc 

Rodzaj 
odpadów 

Typ 

pojemnika/worka 

Liczba 

pojemników/worków2 

a b c d e (d x f) 

ZMIESZANE 

110 73.                                                  zł 74. 

120 75. 
                                                   zł 

76. 

240 77.                                                  zł 78. 

1100 79.                                                  zł 80. 

    7 m3 81.                                         zł 82. 

METALE I      

TWORZYWA     

SZTUCZNE 

110 83.                                                  zł 84. 

120 85.                                                 zł 86. 

240 87.                                                 zł 88. 

1100 89.                                                  zł 90. 

  7 m3 91.                                                 zł 92. 

PAPIER 

110 93.                                                 zł 94. 

120 95.                                                 zł 96. 

240 97.                                                 zł 98. 

1100 99.                                                 zł 100. 

    7 m3 101.                                       zł 103. 

SZKŁO 

110 104.                                                zł 105. 

120 106.                                                zł 107. 

240 108.                                                zł 109. 

1100 110.                                                zł 111. 

  7 m3 112.                                                zł 113. 

BIOODPADY 

110 114.                                                zł 115. 

120 116.                                               zł 117. 

240 118.                                                zł 119. 

  1100 120.                                       zł 121. 

 7 m3 122.                                                zł 123 

SUMA do zapłaty za miesiąc: 
124. 
 

 

 …………
…zł 

 

E.2.2 NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY ALBO INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE  

 

Liczba domków letniskowych na 

nieruchomości albo innej 

nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe  

 

                                  Okresy z korzystania z nieruchomości  

 

       Stawka opłaty  Deklaruję do zapłaty za rok  

Od  Do                           -                             - 

a b 

 

c d ( a x d) 

125. 

 

 

 

 

126. 

 

 

127. 

 

 

                

                 ……………. zł  

128. 

 

 

E.3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I W CZĘŚCI 

NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

 
Oświadczam, że łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu nieruchomości 

wskazanej w części B deklaracji wynosi w skali miesiąca: 

Opłatę stanowi suma opłat z poz. 71 i poz. 124 

129. 

          ………………………zł 
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F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

 130.. Załączniki do deklaracji:*** 

 załącznik nr 1 - Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości; 

 załącznik nr 2 - Załącznik dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny; 

 pełnomocnictwo; 

 uchwała w sprawie wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej; 

 inne ……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 131.. Imię 132. Nazwisko 133.. Podpis (pieczęć) 

W przypadku składania deklaracji przez kilku współwłaścicieli lub wspólników spółki, każdy z nich 

jest obowiązany do złożenia czytelnego podpisu w polu nr 133. W przypadku składania podpisu przez 

pełnomocnika należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 

134. Miejscowość 135. Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

          -          -                    

H. ADNOTACJE ORGANU 

b 136. Uwagi organu podatkowego 

137. Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

          -          -                    

138. Podpis przyjmującego formularz 

       Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niechlów reprezentowany przez Wójta Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów.  

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Amanda Gaś, e-mail: amanda.gas@amt24.biz tel:   76 300 01 40.  

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4.Zebrane dane osobowe będą przekazywane odpowiednio: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jak również innym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w tym m. in. firmom świadczącym usługi odbioru odpadów. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń 

wykonawczych lub zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną. 

6.Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

a)dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

b)sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo 

do żądania sprostowania 

c)usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

d)ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

e)przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

f)prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

g)cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h)wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. 

7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w przypadkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązkiem ustawowym. 

Podanie dodatkowych danych kontaktowych, nie wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne. 

8.Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

                                  Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.). 

                                Objaśnienia: 

1) Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby fizyczne, 

w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Numer NIP wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą. 

2) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1598), pełnomocnictwo 

składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto bankowe Urzędu Gminy Niechlów . Do 

pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.1 

3) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach określonych w Uchwale w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnych. 

 

* Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 

** Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

*** Pole nieobowiązkowe. 

**** Należy wskazać tytuł prawny do władania nieruchomością (umowa cywilno-prawna itp.) – niewymagane 
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ZAŁĄCZNIK 
NR 1 

Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości 

 
Załącznik do deklaracji obowiązującej od dnia  -------------------------------   , 

 
złożonej w dniu  -------------------------------    (należy podać dzień – miesiąc – rok) 

 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

W przypadku więcej niż dwóch właścicieli nieruchomości obowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, np. kilku współwłaścicieli nieruchomości, do składanej deklaracji należy dołączyć poniższe zestawienie danych o pozostałych właścicielach 
nie ujętych w części C formularza deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości wynika z art. 6m w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 

 

DANE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH (właścicieli nieruchomości) 

1. Dane identyfikacyjne 

 1. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

2. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 3. PESEL* / NIP** 

1a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat 

7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu 

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta 

14. Telefon 15. Adres e-mail 

 
2. Dane identyfikacyjne 

 16. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

17. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 18. PESEL* / NIP** 

2a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

29. Telefon 30. Adres e-mail 

 
3. Dane identyfikacyjne 

 31. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

32. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 33. PESEL* / NIP** 

3a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 34. Kraj 35. Województwo 36. Powiat 

37. Gmina 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 

41. Miejscowość 42. Kod pocztowy 43. Poczta 

44. Telefon 45. Adres e-mail 
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4. Dane identyfikacyjne 

 46. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

47. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 48. PESEL* / NIP** 

4a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 49. Kraj 50. Województwo 51. Powiat 

52. Gmina 53. Ulica 54. Nr domu 55. Nr lokalu 

56. Miejscowość 57. Kod pocztowy 58. Poczta 

59. Telefon 60. Adres e-mail 

 
5. Dane identyfikacyjne 

 61. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

62. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 63. PESEL* / NIP** 

5a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 64. Kraj 65. Województwo 66. Powiat 

67. Gmina 68. Ulica 69. Nr domu 70. Nr lokalu 

71. Miejscowość 72. Kod pocztowy 73. Poczta 

74. Telefon 75. Adres e-mail 

 
6. Dane identyfikacyjne 

 76. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

77. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 78. PESEL* / NIP** 

6a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 79. Kraj 80. Województwo 81. Powiat 

82. Gmina 83. Ulica 84. Nr domu 85. Nr lokalu 

86. Miejscowość 87. Kod pocztowy 88. Poczta 

89. Telefon 90. Adres e-mail 

 
7. Dane identyfikacyjne 

 91. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

92. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 93. PESEL* / NIP** 

7a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 94. Kraj 95. Województwo 96. Powiat 

97. Gmina 98. Ulica 99. Nr domu 100. Nr lokalu 

101. Miejscowość 102. Kod pocztowy 103. Poczta 

104. Telefon 105. Adres e-mail 

 
 
 

* Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 

** Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 
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ZAŁĄCZNIK 
NR 2 

Załącznik dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny 

 

Załącznik do deklaracji obowiązującej od dnia  --------------------------------   , 

 
złożonej w dniu  ------------------------------    (należy podać dzień – miesiąc – rok) 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A. DLA RODZIN WIELODZIETNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 

Lp. Numer Karty Dużej Rodziny Ulica Numer domu Numer lokalu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

B. DLA RODZIN WIELODZIETNYCH, KTÓRE NIE POSIADAJĄ KARTY DUŻEJ RODZINY 

 

Oświadczam że, na nieruchomości wskazanej w części B deklaracji zamieszkuje/ją rodzina/y wielodzietna/e, o której/ych mowa 

w ustawie o Karcie Dużej Rodziny oraz spełnia/ją warunki Uchwały Nr XLIII/268/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 lutego 

2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin 

wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

 
Liczba rodzin wielodzietnych ………………………. 

 
Łączna liczba osób w rodzinie/ach wielodzietnej/ych …………………….. 

 

 

 
………………………………………. 

(miejscowość) 

…………………..……………… 

(data) 

………….……….………………………… 

(podpis składającego deklarację) 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z wymogami art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, 
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym 
przygotowano wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, który zawiera wszystkie niezbędne dane. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwany dalej „deklaracją”, składanej przez właściciela 
nieruchomości został zmieniony ze względu na  ujęcie zwolnienia z ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348) oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwała określa też warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 162F1656-6B8D-4588-8032-6626035013F5. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Punkt 3
	Paragraf 2 Punkt 4

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1.1 do Załącznika 1
	Zalacznik 1.2 do Załącznika 1
	Uzasadnienie



