
Załącznik nr 1 do Uchwały  

Nr III/24/2018      

Rady Miejskiej w Pułtusku 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy Pułtusk 

Termin składania: W terminie:  

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych, 

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

 

Miejsce składania: 

Urząd Miejski w Pułtusku 

ul. Rynek 41 

06-100 Pułtusk 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

(właściwą odpowiedź zaznaczyć X, należy wybrać jedną odpowiedź)  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

□    Pierwsza deklaracja 

 

 

 

Data powstania obowiązku opłaty ………………. 

□    Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018  r. poz. 800 z późn. 

zm.)  

 

 

Data powstania obowiązku opłaty ………………. 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

(właściwą odpowiedź zaznaczyć X, należy wybrać jedną odpowiedź):  

□ 1. Właściciel                   □ 2. Współwłaściciel                             □ 3. Użytkownik wieczysty 

□ 4. Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ 5. Najemca      □ 6.  Dzierżawca               □ 7. Inny podmiot władający nieruchomością   

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

(właściwą odpowiedź zaznaczyć X, należy wybrać jedną odpowiedź) 

Rodzaj składającego: 

  □ osoba fizyczna                                                     □ osoba  prawna  

  □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imiona 

 

……………………… 

Nazwisko 

 

………………………… 

Imiona rodziców (matka, ojciec) 

 

………………………… 

Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

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

NIP 
(dotyczy podmiotów innych niż 

osoby fizyczne) 

 

…………………… 

REGON 

(dotyczy podmiotów innych niż 

osoby fizyczne) 

 

………………………………… 

PESEL 

(dotyczy osób fizycznych) 

 

 

……………………………… 

Nr telefonu  
 

………………………… 

Adres e-mail 

 

………………………… 



Adres do korespondencji/adres siedziby działalności 

Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

D. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

Miejscowość: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Nr ew. działki: 

……………………… 
(wypełnić w przypadku braku nr 

porządkowego) 

D 1. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW  
Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

(zaznaczyć X właściwą kratkę) 

                                      □  selektywny                             □  nieselektywny 

D 2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
 

 

Wielkość gospodarstwa 

 

 

Liczba 

gospodarstw 

 

Stawka 

 

Opłata 

 

Selektywna 

 

Nieselektywn

a 

Liczba gospodarstw 

x stawka 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwo jednoosobowe  

…………szt. 
 

12,00 zł 

 

24,00 zł 

 

………….. zł 

Gospodarstwo dwuosobowe  

……...… szt. 
 

24,00 zł 

 

48,00 zł 

 

………….. zł 

Gospodarstwo trzyosobowe  

……...… szt. 
 

32,40 zł 

 

64,80 zł 

 

………….. zł 

Gospodarstwo czteroosobowe  

……...… szt. 
 

40,80 zł 

 

81,60 zł 

 

………….. zł 

Gospodarstwo pięcioosobowe  

………... szt. 
 

 48,00 zł 

 

96,00 zł 

 

………….. zł 

Gospodarstwo sześcioosobowe i 

większe 

 

……..… szt. 
 

 54,00 zł 

 

108,00 zł 

 

………….. zł 

Opłata miesięczna  

(suma kolumny 5)  ………….. zł 

E. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA  DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH  NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

Miejscowość: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Nr ew. działki: 

……………… 
(wypełnić w przypadku braku nr 

porządkowego) 

E 1. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW  
Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

(zaznaczyć X właściwą kratkę) 

                                             □ selektywny                            □ nieselektywny 

 

E 2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dotyczy tylko właścicieli domów 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkow 



Liczba domów letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe 

(mnożnik ilości odpadów wyznaczonej jako 120 l  

na ten typ nieruchomości)  

 

Stawka 

(ryczałtowa za 1 rok) 

 

 

Opłata 

 
 

Selektywna 

 

Nieselektywna 

1 2 3 4 

………..szt. 

 

117,00 zł 

 

234,00 zł 

 

………….. zł 

Opłata ryczałtowa 

1 rok ………… zł 

F. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  
Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

 

Miejscowość: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Nr ew. działki: 

………… 
(wypełnić w przypadku braku nr 

porządkowego) 
F 1. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW  
Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

(zaznaczyć X właściwą kratkę) 

                                                  selektywny                             nieselektywny 

F 2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- dotyczy tylko właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
Rodzaj pojemników na odpady  Liczba 

pojemników 

Stawka Opłata 

 

Selektywna 

 

Nieselektywn

a 

Liczba pojemników x 

stawka 

1 2 3 4 5 

120 l. 
 

………… szt. 
 

13,00 zł 

 

26,00 zł 

 

………….. zł 

240 l. 

 

 

………… szt. 
 

25,00 zł 

 

50,00 zł 

 

………….. zł 

1100 l. 

 

 

………… szt. 
 

90,00 zł 

 

180,00 zł 

 

………….. zł 

5,0 m
3  

………… szt. 
 

- 

 

700,00 zł 

 

………….. zł 

6.5 m
3  

………… szt. 
 

- 

 

850,00 zł 

 

………….. zł 

Opłata miesięczna  

(suma kolumny 5)  …………..zł 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

OPŁATA MIESIĘCZNA 

 

…………….. zł 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

OPŁATA MIESIĘCZNA 

 

……………..zł 

RAZEM NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I 

NIEZAMIESZKAŁE 

OPŁATA MIESIĘCZNA 

 

……………..zł 

DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANE NA CELE  

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

OPŁATA ROCZNA 

 

 

……………..zł 



 

 

Pouczenie: 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. 

zm.). 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Pułtusk deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany 

- art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.). 

3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 

uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - 

począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

…………………………………..                                      ..…………………………………..    
(miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis składającego)  

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 


