
DOK  

 DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY1 
Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia  13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593,  
z 2015 r. poz. 87).
Miejsce składania: Urząd Miejski w Kaliszu. Organ, któremu składana  jest deklaracja: Prezydent Miasta Kalisza.  

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza w sprawie  określenia  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

I. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Pierwsza deklaracja2 obowiązująca od:  …………………………/………………..… (miesiąc/rok)

 Nowa deklaracja3 obowiązująca od: ………………………./………………………… (miesiąc/rok) 
składana w związku z:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………......................................................................................................................…………..

II. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
II.1. DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  osoba fizyczna                   osoba prawna                  jednostka organizacyjna               inne
II.2. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i pozostałych

podmiotów)

II.3. PESEL  (dotyczy  osób  fizycznych) /  NIP  I  REGON  (dotyczy  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  i  pozostałych
podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami)

PESEL: NIP: REGON:

II.4. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica (pełna nazwa)

Nr domu Nr lokalu Miejscowość  Kod pocztowy Poczta

Nr telefonu kontaktowego Adres e-mail 

III. NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

III.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI W KALISZU, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
Ulica (pełna nazwa) Nr domu Nr lokalu

III.2. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel                              współwłaściciel                                   zarządca        

 inny:  

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

1  W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2  Pierwsza deklaracja dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (zgodnie
z art.6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
3 Nowa deklaracja  dotyczy: deklaracji  składanych w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wynikającej  ze zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty (zgodnie z art.6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).



III.3. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 odpady zbierane selektywnie  odpady nie zbierane selektywnie

IV. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
IV.1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej Kalisza

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

………………………  zł/osobę
IV.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części III.1.

……………………...   osób
IV.3. Miesięczna kwota opłaty (kwotę z części IV.1. należy pomnożyć przez

liczbę osób wskazaną w części IV.2) …………….………… zł/miesiąc
V. DODATKOWA INFORMACJA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 TAK - posiadam inne nieruchomości, na które składam odrębną deklarację.
       Łączna ilość wszystkich nieruchomości, na które składam odrębne deklaracje wynosi: 

………………….………

 NIE  - nie posiadam innych nieruchomości, na które składam odrębne deklaracje.

VI.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 ................................................................                                          ...........................................................................
                                                                                                                                
                        (miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny podpis)                 

VII. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art.  3a § 1 pkt 1 ustawy z  dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA:
1. Zgodnie  z  art.  6m ustawy z  13 września  1996 r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach  właściciel  nieruchomości  jest

zobowiązany  złożyć  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  deklarację  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (z  wyłączeniem uchwalenia  nowej
stawki opłaty) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

2. 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, Prezydent Miasta Kalisza określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wysokość stawki za selektywne i  nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz terminy, częstotliwość i  tryb uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w odrębnych uchwałach.
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