
 

           Załącznik  do Uchwały Nr ...........2018 

           Rady Miejskiej w Lipnie 

           z dnia .............  2018 r. 

 

 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA LIPNA 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 

2056) 
 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gminach. 
 
Termin składania: Pierwsza deklaracja w przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części 
niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, do 14 dni od chwili 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń 
mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. 

A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 BURMISTRZ  MIASTA  LIPNA, PL. DEKERTA 8, 87 – 600 LIPNO 

B. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ inny podmiot władający nieruchomością  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ osoba fizyczna             □ osoba prawna               □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

 
 

C.2 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Nazwisko / Nazwa pełna 

 Pierwsze imię, drugie imię 

 Identyfikator PESEL (osoby fizyczne) NIP (osoby prawne, jednostki organizacyjne) 
 

 Adres e-mail (nieobowiązkowo) Numer telefonu kontaktowego (nieobowiązkowo) 

C.3 ADRES KORESPONDENCYJNY 

 Kraj Województwo Powiat 

 Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

D. ADRES  NIERUCHOMOŚCI  NA KTÓREJ POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

 Ulica 

 Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Numer działki 
 (w przypadku braku dokładnego adresu) 

D.1  NIERUCHOMOŚĆ  WSKAZANA  W CZĘŚCI  D JEST (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ zamieszkała 
 

 

□ w części zamieszkała oraz 
w części niezamieszkała (mieszana), na której powstają odpady komunalne 



 

 

 
 

E. OKOLICZNOŚCI  POWODUJĄCE  KONIECZNOŚĆ  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwe pole) 

 

□ 1. pierwsza deklaracja 

Data powstania obowiązku złożenia: 
 

 
……………………………………. (dzień/miesiąc/rok) 

□ 2. nowa deklaracja składana ze względu na zmianę 
danych  będących podstawą ustalenia wysokości należnej  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Data wystąpienia zmiany danych: 
 

 
……………………………………. (dzień/miesiąc/rok) 

□ 3. korekta deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem korekty  

 

Data wystąpienia zmiany danych: 
 

 
……………………………………. (dzień/miesiąc/rok) 

Uzasadnienie korekty (w przypadku zaznaczenia kwadratu 3) 

1 – Druk przeznaczony jest do wypełnienia dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Deklarację składają właściciele nieruchomości. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. Deklaracji nie składają 

właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, w tym przypadku obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na osobach 

sprawujących zarząd nad nieruchomością. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

2 – W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

3 - Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji(poprawienie omyłki). 

Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania. 

F.1. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ 
DEKLARACJI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY  

 

□ będą zbierane i odbierane w sposób selektywny 

 

 

□ nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny 

F.2.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ 
1. Stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny  

............. zł 

 2. Stawka opłaty za odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny  
............. zł 

3. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.  
                                    ................ 

Miesięczna kwota opłaty (stawkę z poz. 1 lub 2 należy przemnożyć przez 
liczbę osób wskazaną w poz. 3). 

 
............. zł 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 
Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.     
 
 
 
…………………………………………………                                                                               ………………………………………………….. 
            (miejscowość i data)                                                                                                                            (czytelny podpis) 
H. ADNOTACJE URZĘDOWE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pouczenie: 

 
1. Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo zgodne z przepisami odrębnymi wraz z potwierdzeniem uiszczonej 
opłaty skarbowej w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 
 
2. Rodzaje pojemników/worków przeznaczonych do gromadzenia selektywnie zbieranych oraz niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Lipna określa Regulamin utrzymania czystości i porządku, przyjęty odrębną uchwałą 
Rady Miejskiej w Lipnie. 
 
3. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji, stanowi ona podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.). 

 
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Lipna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską w Lipnie metody, a w przypadku ich braku - 
uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 
5. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Lipna zawiadamia 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 
danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 
 
6. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie, w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
 
7. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 
komunalnych była świadczona. 
 
8. 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. 
 
 

 


