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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/220/2016 

Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  

26 września 2016 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

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

z  2016 r. poz. 250, z późn. zm.)   
   

Składający   
  
  

  

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta  
Inowrocławia, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością.   
  

Termin składania   
   
   
Miejsce składania   
   
   

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.    
   
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia,                                                      
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław. 
 

   

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, 
drukowanymi literami.   

    

I. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI    

 

 nowa deklaracja    

 korekta deklaracji  

   

II. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi                                                    
**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi   

NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL**   
   
   

TELEFON KONTAKTOWY  
   

   

III. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ     

KRAJ   WOJEWÓDZTWO   
   

POWIAT   

GMINA   ULICA   NR DOMU   

NR LOKALU   

MIEJSCOWOŚĆ   
   

KOD POCZTOWY   

 
POCZTA   
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IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą 
odbierane odpady komunalne)   

KRAJ   
   

WOJEWÓDZTWO   POWIAT   

GMINA   
   

ULICA   NR DOMU   

NR LOKALU   

MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY    
   

POCZTA   

   

V. WYKAZ PODMIOTÓW WYTWARZAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE NA 
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANEJ   

 Lp.   Nazwa podmiotu   NIP   

         

         

         

         

         

         

         

         

         
   

VI. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać 
jedną możliwość)   

 selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)    

 zmieszane (odpady komunalne nie poddane segregacji)    

   

VII. ILOŚĆ I WIELKOŚĆ POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE NA 
TERENIE NIERUCHOMOŚCI   

Wielkości 
pojemników na  

odpady zmieszane   

Stawka opłaty za 
pojemnik 

   
LICZBA 

POJEMNIKÓW   
NA TERENIE   

DANEJ   
NIERUCHOMOŚCI 

   
   

LICZBA  
WYWOZÓW     
W MIESIĄCU   
(minimum 2 x)   

     

OPŁATA ZA 
POJEMNIKI   

(iloczyn stawki opłaty za 
pojemnik oraz liczby 

wywozów)   Jeżeli są 
segregowane 

Jeżeli nie są 
segregowane 

60 l 12 zł   17 zł            

110 l 15 zł   20 zł            

120 l 16 zł   21 zł            

240 l 27 zł   34 zł            

1100 l 65 zł   80 zł            

7000 l 360 zł   432 zł            

10000 l 390 zł   468 zł            
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VIII. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (liczona jako suma opłat za pojemniki na 

terenie nieruchomości) ….............................................. zł. 

   

IX. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

   

   

   

   

   

   

X. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

   

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

 

Pouczenie   

• W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z rubryki VII 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 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).  

Objaśnienia   

• W przypadku wyboru metody selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych, 

jeżeli w pojemniku na pozostałe zmieszane odpady znajdować się będą papier lub tektura, 

tworzywa sztuczne, metal lub szkło może zostać naliczona opłata jak za odpady zmieszane.   

• Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 14 

dni od dnia nastąpienia zmiany.     

  

ADNOTACJE URZĘDOWE 

   

   

 

   

 

   

  

   

 

 

Id: B2CFD569-3154-4B75-9D2A-22052BE6B7BC. Podpisany Strona 8 z 10


