
UCHWAŁA NR XIV/127/2015
RADY GMINY MOGILANY

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Mogilany
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza 
się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Stokłosa
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/127/2015 
              Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE GMINY MOGILANY DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ¹ W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
2 

 
POLA  JASNE PROSIMY  WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI  

            
                                                              
 
 
Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                           (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

 
Składający :                      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

3
,  położonych 

na terenie Gminy Mogilany, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 
jednorodzinnej (przez właścicieli nieruchomości, rozumieć należy, zgodnie z ustawą  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 

 
Termin składania:            w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo 

wygaśnięcia obowiązku ponoszenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej 
wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty.  

 

Organ właściwy                 Wójt Gminy Mogilany  
do przyjęcia: 
 
Miejsce składania:  Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany   

 

ROK 

    

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4
 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Pierwsza deklaracja               

          

       Data zaistnienia zdarzenia  powodująca obowiązek  złożenia deklaracji      ( ______-_______-________ ) 
                                                                                                                                 dzień,      miesiąc,         rok 
 

Nowa deklaracja składana w przypadku: 

□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty          

         
       Data zaistnienia zmiany  ( ______-_______-________ ) 
                                                    dzień,       miesiąc,       rok 
 

□ wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty       

      
        Data zaistnienia zdarzenia powodującego wygaśnięcie  obowiązku uiszczania opłaty     ( ______-_______-________ ) 
                                                                                                                                                       dzień,      miesiąc,        rok 
                                                                                                                               
                                                                                                                                  

□ korekta deklaracji                                                           

 

        Data zaistnienia zmian (______-_______-________ ) 
                                                       dzień,     miesiąc,        rok 
                                                                                                                   
Uzasadnienie konieczności złożenia nowej/korygującej deklaracji lub wyjaśnienie przyczyn wygaśnięcia obowiązku 
uiszczania opłaty 
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2. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj podmiotu – zaznaczyć właściwy kwadrat 

Właściciel nieruchomości                             □           Zarządca/Administrator                                       □ 

Użytkownik wieczysty                                  □                Najemca, dzierżawca                                          □ 

Współwłaściciel
5                                                               □ 

Inna osoba (podać jaka): …………………………□ 

3. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
a) Osoba fizyczna  

Nazwisko  Imię 

Pesel            

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą
6
: 

E-mail                      □ NIE  □ TAK           Adres e-mail: …………………………………………………….. 

Telefoniczną            □ NIE  □ TAK           Numer telefonu: ………………………………………………….. 

b) Pozostałe podmioty  
 

/Nazwa pełna/Nazwisko/a i Imię/ona 
wspólników 
 
 
 

Nazwa skrócona  
 

 

Nr KRS 
 

Nr NIP 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą
6
: 

E-mail                      □ NIE  □ TAK           Adres e-mail: …………………………………………………….. 

Telefoniczną            □ NIE  □ TAK           Numer telefonu:…………………………………………………. 

Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego deklarację 
7
 

 
 
 
 

4. Adres zamieszkania/ Adres siedziby podmiotu składającego deklarację  

 

Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod Pocztowy 
 

Poczta 
 

4. 1  Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości na której powstają odpady 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod Pocztowy 
 

Poczta 
 

5. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 8 

Dane nieruchomości, na której powstają odpady  

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod Pocztowy 
 

Poczta 
                                     

Nr ewidencyjny działki (nieobowiązkowy) 

6.Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje (prosimy o wpisanie liczby mieszkańców)
9
: 

Osoba/osoby/osób :    
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7. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW  

7.1.□ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne są zbierane w sposób 

selektywny.
 10

  

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 
………………………………..   X   ………………………………..   =   ……………………………………..   zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
11  

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

        na nieruchomości)  

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi: …………………………………………zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………) 

7.2.□ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne nie są zbierane w sposób 
selektywny (nie segreguję odpadów) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

 
………………………………..   X   ………………………………..   =   ……………………………………..   zł 

  (liczba mieszkańców zamieszkałych                        (stawka opłaty) 
11

                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

                na nieruchomości)  
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi: …………………………………………zł 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………) 

8. Oświadczenie i podpis osoby/osób składającej/ych deklarację 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

Lp. Imię i nazwisko 
 

Data  
Czytelny podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

                   U     6.1 Uzasadnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych 

                           na terenie nieruchomości wskazanej powyżej : 
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8.    

9.    

10.    

9. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJAŚNIENIE: 

 
¹ Mieszkaniec - rozumie się przez to osobę mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w  

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany, bez względu na wiek. Przez miejsce 
zamieszkania należy rozumieć miejsce, w którym przebywa osoba stale lub czasowo tj. zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności, związanych z wypoczynkiem, urlopem, 
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 
 
2
 Zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ) tj. jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich 
zespół,  wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi. 
Przez budynek mieszkalny jednorodzinny - należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku; 
 
3
Nieruchomość zamieszkała - rozumie się przez to nieruchomość, na której przebywa mieszkaniec lub mieszkańcy, 

w rozumieniu przyjętym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany. 
 
4 

Pierwsza deklaracja -  właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć 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. 
Nowa deklaracja- właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację: 
 – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych na nieruchomości, zmiana sposobu zbierania odpadów itp.) w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
– w przypadku wygaśnięcia  obowiązku uiszczenia opłaty – w przypadku zaprzestania powstawania odpadów np. 

na skutek sprzedaży nieruchomości lub zmiany miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia 
powodującego wygaśniecie obowiązku uiszczenia opłaty. W przypadku ponownego zamieszkania, jej właściciel jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstawania odpadów, 
wypełniając wszystkie wymagane pola.  
Korekta deklaracji- właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany danych nie 

będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana nazwiska, 
adresu zamieszkania a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z 
zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek. 
 

5
Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną 

deklarację; w takim przypadku w pkt.3 oraz w pkt 4-4.1 deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane 
pozostałych współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych 
współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający wspólną deklarację 
podpisują ją w pkt 8 deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia wspólnej 
deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli, wówczas 
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pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć odrębne deklaracje. Jeżeli 
współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację.  
 
6 

Pole nieobowiązkowe: dane zawarte w tych rubrykach ułatwią kontakt ze składającym deklarację, pozwolą m.in. 

skontaktować się w przypadku problemu z odbiorem opadów
 

 

7
 Osoby upoważnione do reprezentowania  - należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dowodu 

osobistego osoby upoważnionej, podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Jeżeli podstawę 
umocowania stanowi pełnomocnictwo, powinno być ono udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w 
oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu.  
 
8
 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną 

deklarację.
  

 

9 
Należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych.  

W odniesieniu do nieruchomości, na terenie której liczba osób  zameldowanych jest większa niż liczba osób 
podanych w pkt. 6 deklaracji właściciel nieruchomości składający deklarację zobowiązany jest wyjaśnić w pkt. 6.1 
deklaracji rozbieżność pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych na terenie nieruchomości 
podając jednocześnie przyczyny zaistniałej rozbieżności. 

 
10 

Selektywne zbieranie odpadów -  rozumie się zbieranie wysegregowanych rodzajów odpadów komunalnych 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilany.  
 
11 Stawka opłaty określona została w uchwale Rady Gminy Mogilany w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
 

 

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji: wzór wypełnionej deklaracji oraz szczegółowa instrukcja wypełnienia 

deklaracji znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej:            
www.mogilany.pl.  
 
POUCZENIE:  

 
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
 w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). 
 

2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mogilany 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. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 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. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w 
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 
właściwe dla wybranej przez radę gminy 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. 

 
 

4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie 
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

 
5. Wyliczoną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać, bez wezwania  
        w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wyjątek stanowi rata za miesiąc styczeń 
       danego roku, którą należy uiszczać do końca lutego danego roku. 
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ZAŁĄCZNIK DO  
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA  

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MOGILANY DLA WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
a) Osoba fizyczna  

Nazwisko  Imię 

Pesel            

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą
6
: 

E-mail                      □ NIE  □ TAK           Adres e-mail: 

Telefoniczną            □ NIE  □ TAK           Numer telefonu: 

b) Pozostałe podmioty  
 

/ Nazwa pełna/Nazwisko/a i Imię/ona 
wspólników 
 
 
 
 

Nazwa skrócona  
 

 

Nr KRS Nr NIP 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą
6
: 

E-mail                      □ NIE  □ TAK           Adres e-mail: 

Telefoniczną            □ NIE  □ TAK           Numer telefonu: 

4. Adres zamieszkania/Adres siedziby podmiotu składającego deklarację.  

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta 

4.1. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości na której powstają odpady  

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod Pocztowy Poczta 

5.DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
8
 

Dane nieruchomości, na której powstają odpady 

Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta Nr ewidencyjny działki (nieobowiązkowy) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/127/2015 

              Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015 r. 
 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE GMINY MOGILANY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY
1
, ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI

 
WIELOLOKALOWYMI

2
, W KTÓRYCH USTANOWIONO 

ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALI 
 
POLA  JASNE PROSIMY  WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI  

            
                                                              
 
 
Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                           (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

 
Składający :                      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

3
,  położonych 

na terenie Gminy Mogilany zabudowanych budynkami wielolokalowymi w których 
ustanowiono odrębną własność lokali, (przez  właścicieli nieruchomości, rozumieć należy, 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością). W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo 
spółdzielnię mieszkaniową.  

 
Termin składania:             w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo 

wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej 
wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty.  

 

Organ właściwy                 Wójt Gminy Mogilany  
do przyjęcia: 
 
Miejsce Składania:  Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany   

 

ROK 

    

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ Pierwsza deklaracja               

          

       Data zaistnienia zdarzenia  powodująca obowiązek  złożenia deklaracji      ( ______-_______-________ ) 
                                                                                                                                 dzień,      miesiąc,         rok 
 

 
Nowa deklaracja składana w przypadku: 

□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty          

         
       Data zaistnienia zmiany  ( ______-_______-________ ) 
                                                    dzień,       miesiąc,       rok 
 

□ wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty       

      
        Data zaistnienia zdarzenia powodującego wygaśnięcie  obowiązku uiszczania opłaty     ( ______-_______-________ ) 
                                                                                                                                                       dzień,      miesiąc,        rok 

□ korekta deklaracji                                                           

 

        Data zaistnienia zmian (______-_______-________ ) 
                                                       dzień,     miesiąc,        rok 
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Uzasadnienie konieczności złożenia nowej/korygującej deklaracji lub wyjaśnienie przyczyn wygaśnięcia obowiązku 
uiszczenia opłaty 

 
 
 
 
 
 

2. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj podmiotu – zaznaczyć właściwy kwadrat 

Właściciel nieruchomości/lokalu                  □           Zarządca/Administrator                                       □ 

Użytkownik wieczysty                                  □                Najemca, dzierżawca                                          □ 

Współwłaściciel
5                                                               □ 

Inna osoba (podać jaka) : ………………………..□ 

3. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
(osoby/podmiotu upoważnionej/ego do reprezentowania) 
*dotyczy osoby fizycznej ** dotyczy podmiotu nie będącego osoba fizyczną 

Nazwisko* / pełna nazwa**  
 
 

Imię* 
 
 

Nr KRS**/NIP* 

Pesel* 
 
 

Nazwa skrócona** 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą
6
 

E-mail                      □ NIE  □ TAK           Adres e-mail: ……………………………………………………… 

Telefoniczną            □ NIE  □ TAK           Numer telefonu: …………………………………………………… 

Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego deklarację
7
 

 
 
 
 
 

4. Adres zamieszkania/ adres siedziby podmiotu składającego deklarację  

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta 

4.1 Adres do korespondencji- jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości na której powstają odpady 

Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta 

5. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
8
 

Dane nieruchomości, na której powstają odpady 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy 
 

 Poczta 
 

Nr ewidencyjny działki (nieobowiązkowy) 

5.1 Ogólna liczba gospodarstw domowych/lokali na nieruchomości (zgodnie z załącznikiem do deklaracji)
9 
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 6. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW   

 
6.1. Sposób zbierania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe pole)

 
  

 □  Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny 
10 

  □ Zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny   

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem w zł/miesiąc 

(stanowiąca sumę opłat ogółem ze wszystkich załączników do niniejszej deklaracji)
11

 

 

 
SŁOWNIE: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
12

 

Ilość egzemplarzy 
 

 

 
8. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO 
DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
Lp. 

 
Imię i nazwisko 

 
Data 

Podpis (pieczęć) podmiotu 
(podpis/ pieczęć właściciela nieruchomości/osoby 

reprezentującej właściciela nieruchomości ) 

 
1. 

   

2.    

3.    

4.    

5.    

9. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJAŚNIENIE: 
 
1
 Mieszkaniec - rozumie się przez to osobę mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w  

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany, bez względu na wiek. Przez miejsce 
zamieszkania należy rozumieć miejsce, w którym przebywa osoba stale lub czasowo tj. zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności, związanych z wypoczynkiem, urlopem, 
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

 

 
2 Deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu mieszkańców 

składają zarządcy nieruchomości wspólnej jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w 
których ustanowiono odrębną własność lokali. W przypadku gdy zarząd nie został wybrany odrębne deklaracje 
składają właściciele poszczególnych lokali. Deklaracja nie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi o których mowa w art. 3 ust. 2a Prawo budowlane a zatem budynkami wolno stojącymi 
albo budynkami w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej 
niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
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3
Nieruchomość zamieszkała - rozumie się przez to nieruchomość, na której przebywa mieszkaniec lub mieszkańcy, 

w rozumieniu przyjętym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany. 
 
4 

Pierwsza deklaracja -  właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć 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. 
Nowa deklaracja- właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację: 
 – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych na nieruchomości, zmiana sposobu zbierania odpadów itp.) w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
– w przypadku wygaśnięcia  obowiązku uiszczenia opłaty – w przypadku zaprzestania powstawania odpadów np. 

na skutek sprzedaży nieruchomości lub zmiany miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia 
powodującego wygaśniecie obowiązku uiszczenia opłaty. W przypadku ponownego zamieszkania, jej właściciel jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstawania odpadów, 
wypełniając wszystkie wymagane pola.  
Korekta deklaracji- właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany danych nie 

będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana nazwiska, 
adresu zamieszkania a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z 
zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek. 
 

5 
Jeżeli deklaracją objęta/ty jest nieruchomość/lokal będąca/cy współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć 

wspólnie jedną deklarację; w takim przypadku w pkt.3 oraz w pkt 4-4.1 deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, 
zaś dane pozostałych współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane 
każdego z tych współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający 
wspólną deklarację podpisują ją w pkt 8 deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości 
złożenia wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część 
współwłaścicieli, wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć 
odrębne deklaracje. Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć 
odrębną deklarację.  

 
6 

Pole nieobowiązkowe: dane zawarte w tych rubrykach ułatwią kontakt ze składającym deklarację, pozwolą m.in. 

skontaktować się w przypadku problemu z obiorem opadów
 

 

7
 Osoby upoważnione do reprezentowania  - należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dowodu 

osobistego osoby upoważnionej, podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Jeżeli podstawę 
umocowania stanowi pełnomocnictwo, powinno być ono udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w 
oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu.  
 

8
 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną 

deklarację.
  

 

9 
Należy podać liczbę lokali na nieruchomości tj. sumę lokali wykazanych w załączniku do niniejszej deklaracji. W 

przypadku gdy deklarację wypełnia właściciel odrębnego  lokalu (tj. gdy zarząd nie został wybrany) wypełnienie tej 
rubryki nie jest obowiązkowe.  
 
10 

Selektywne zbieranie odpadów -  rozumie się zbieranie wysegregowanych rodzajów odpadów komunalnych 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilany.  
 
11 

Należy podać łączną sumę opłat ogółem za lokale mieszkalne ze wszystkich załączników do niniejszej deklaracji 

 
12 

Należy podać ilość wypełnionych załączników do niniejszej deklaracji
 

  
13 

Należy podać liczbę osób zamieszkujących dany lokal a nie ilość osób zameldowanych. 
 

14 Stawka opłaty określona została w uchwale Rady Gminy Mogilany w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
 
15

 W odniesieniu do lokali, w których liczba osób zameldowanych jest większa niż liczba osób wymienionych w 

poszczególnych lokalach składający deklarację zobowiązany jest wyjaśnić  rozbieżność pomiędzy liczbą 
osób zameldowanych a liczbą  osób zamieszkałych w danym lokalu podając jednocześnie przyczyny  zaistniałej 
rozbieżności. 
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Pomoc przy wypełnianiu deklaracji: wzór wypełnionej deklaracji oraz szczegółowa instrukcja wypełnienia 

deklaracji znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej:            
www.mogilany.pl.  
 
 
 
POUCZENIE:  

 
1. W przypadku nieruchomości wielolokalowych w których nie wybrano zarządu deklarację wypełnia odrębnie 

każdy właściciel/współwłaściciel wyodrębnionego lokalu z zastrzeżeniem pkt 5 objaśnień, wówczas 
wypełnienie pkt. 5.1 deklaracji jest nieobowiązkowe. W załączniku do deklaracji w pkt II podaje dane lokalu 
który stanowi jego własność oraz w pkt III wylicza sumę opłaty za lokal mieszkalny objęty załącznikiem. 
 

2. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). 
 

3. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mogilany 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. W przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości 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. 

 
4. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, 
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne 
dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 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. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się  

z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt w drodze decyzji naliczy opłatę za 
odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

 
6. Wyliczoną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać, bez wezwania  

               w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wyjątek stanowi rata za miesiąc styczeń 
               danego roku, którą należy uiszczać do końca lutego danego roku. 
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                                                                                                                                                        ZAŁĄCZNIK DO 
                   DEKLARACJI O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

                              ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MOGILANY DLA WŁASCICIELI 
                                        NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANYCH  
           BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, W  KTÓRYCH USTANOWIONO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALI

 

 

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZABUDOWIE 
WIELOLOKALOWEJ 
(OPŁATY OBLICZANE SĄ DLA KAŻDEGO SAMODZIELNEGO LOKALU ODDZIELNIE) 

Uwaga: 
W jednym załączniku należy obliczyć wysokość opłaty od lokali mieszkalnych znajdujących się tylko w jednym 
budynku, narastająco w stosunku do ich numeracji. Załączniki należy wypełniać i numerować narastająco w 
stosunku do numeracji lokali w budynku. 

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

1.Ulica 
 

2.Nr domu 

3. Miejscowość 
 

4. Kod pocztowy 5. Poczta 

II. OZNACZENIE LOKALU MIESZKALNEGO 

Oznaczenie lokalu 

 
Numer lokalu mieszkalnego : …………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………..   X   ………………………………..   =   .………… …………………….. zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
14

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

              w lokalu)
13

 

 
 

słownie:  ………………………………………………………………………….. 
 

Oznaczenie lokalu 

 
Numer lokalu mieszkalnego : …………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………..   X   ………………………………..   =   .………… …………………….. zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
14  

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

              w lokalu)
13

  

 
 

słownie:  ………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie lokalu 

 
Numer lokalu mieszkalnego : …………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………..   X   ………………………………..   =   .………… …………………….. zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
14  

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

              w lokalu)
13

 

 
 

słownie:  ………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie lokalu 

 
Numer lokalu mieszkalnego : …………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………..   X   ………………………………..   =   .………… …………………….. zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
14  

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

              w lokalu)
13

 

 
 

słownie:  …………………………………………………………………………. 

Oznaczenie lokalu  

Opłata (zł/miesiąc) 

Opłata (zł/miesiąc) 

Opłata (zł/miesiąc) 
 

 
 

Opłata (zł/miesiąc) 
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13 

 

 
Numer lokalu mieszkalnego : …………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………..   X   ………………………………..   =   .………… …………………….. zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
14 

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

              w lokalu) 
13

 

 
 

słownie:  ………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie lokalu 

 
Numer lokalu mieszkalnego : …………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………..   X   ………………………………..   =   .………… …………………….. zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
14 

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

              w lokalu) 
13

 

 
 

słownie:  ………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie lokalu 

 
Numer lokalu mieszkalnego : …………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………..   X   ………………………………..   =   .………… …………………….. zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
14  

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

              w lokalu) 
13

 

 
 

słownie:  ………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie lokalu 

 
Numer lokalu mieszkalnego : …………………………………………………………………………….. 
 
 
 ……………………………..   X   ………………………………..   =   .………… …………………….. zł 

(liczba mieszkańców zamieszkałych                            (stawka opłaty) 
14  

                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

              w lokalu) 
13

 

 
 

słownie:  ………………………………………………………………………… 

III. SUMA OPŁAT OGÓŁEM 

 
SUMA OPŁAT OGÓŁEM ZA LOKALE MIESZKALNE  
 
OBJĘTE NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKIEM W ZŁ/MIESIĄC 

 
  
 
 

słownie:  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie  Uzasadnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych  

            w poszczególnym/ych lokalu/ach wskazanym/ych powyżej
15

 

Opłata (zł/miesiąc) 
 

Opłata (zł/miesiąc) 

Opłata (zł/miesiąc) 

Opłata (zł/miesiąc) 

Opłata (zł/miesiąc) 
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                                                                                                                                                          ZAŁĄCZNIK DO 

                   DEKLARACJI O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
                              ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MOGILANY DLA WŁASCICIELI 

                                        NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKANCY, ZABUDOWANYCH  
           BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, W  KTÓRYCH USTANOWIONO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALI

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
(osoby/podmiotu upoważnionej/ego do reprezentowania) 
*dotyczy osoby fizycznej ** dotyczy podmiotu nie będącego osoba fizyczną 

Nazwisko* / pełna nazwa**  
 
 

Imię* 
 
 

Nr KRS/NIP* 

Pesel* 
 
 

Nazwa skrócona** 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą
6
 

E-mail                      □ NIE  □ TAK           Adres e-mail: ……………………………………………………… 

Telefoniczną            □ NIE  □ TAK           Numer telefonu: …………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania/ Adres siedziby podmiotu składającego deklarację  

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta 

4.1 Adres do korespondencji- jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości na której powstają odpady 

Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta 

5. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
8
 

Dane nieruchomości, na której powstają odpady 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod Pocztowy 
 

Poczta 
 

Nr ewidencyjny działki (nieobowiązkowy) 
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Przewodniczący Rady

Grzegorz Stokłosa

UZASADNIENIE

Zmiana zapisów w uchwale Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r.
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały. Z uwagi na fakt, że zmianie ulega
termin wnoszenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych konicznym było dostosowanie zapisów w deklaracji
do obowiązujących zasad uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

a) W załączniku nr 1: zmianie ulega pkt. 1,2,3 i 5 pouczenia zawartego w deklaracji,
b) W załączniku nr 2 zmianie ulega :
- definicja „składającego” deklarację,
- pkt. 2 objaśnień do deklaracji
- pkt. 2,3,4 i 6 pouczenia zawartego w deklaracji.
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