
  

 

 

1. NIP                                                  
 Załącznik  do                                                                                                                                     

Uchwały Nr …………. 
Rady Gminy Cisna 

Z dnia 26.01.2023r. 

           

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których  NIE zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne 

 

 **)Podają te podmioty, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) 

 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.,poz. 2519 ze zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której  NIE zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy                   
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin składania: 1) w terminie 14 dni liczonych od dnia wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2) W terminie o którym mowa w art. 6c ust.2 
3) Do  10 dnia  miesiąca, następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 

wysokości  należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 2. Nazwa i adres siedziby organu  

WÓJT GMINY CISNA 
38-607 CISNA 49 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 3. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

  1. pierwsza deklaracja  2. korekta/zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian)    ……-……-……… 

C.  ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 właściciel               najemca, dzierżawca                    użytkownik wieczysty           Inny ……………………………………… 

 współwłaściciel  (wielkość udziału……………..… )                                                                      zarządca nieruchomości   

D. DANE SKŁADAJĄCEGO     

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 5. PEŁNA NAZWA 

 6. Pełnomocnik (imię i nazwisko) 

 7. REGON 8. Klasa PKD/główna/ 

 9. Nr telefonu (nieobowiązkowo) 10. Adres e-mail ( ( nieobowiązkowy) 

D.2. ADRES DO KORESPONDCJI/SIEDZIBY 

 9.  Kraj 10. Województwo 11. Powiat  

 12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 
D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne w Gminie Cisna 

 19. Ulica  20. Nr domu 21. Nr lokalu 

 
             

22.  Miejscowość 

 
 

23.  Kod pocztowy 

 
             

24. Poczta 

 
             



 

 

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 25. Oświadczam, że prowadzę następujący rodzaj działalności  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………... w ramach której: 
 

1. Jest zatrudnionych pracowników………………………… 
2. W szkole/przedszkolu uczy się uczniów ……………….. 
3. Ilość miejsc noclegowych ………………………………… 
4. Ilość miejsc konsumpcyjnych …………………………..... 
5. Lokal handlowy ma powierzchnię…………………………m2 
6. Okres prowadzenia działalności………………………….. 
7. Inne dane niezbędne do oszacowania wysokości opłaty, 

a nie ujęte wyżej……………………………………………………………..…………………… 
 

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

 
  

  

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPDADAMI KOMUNALNYMI 

 28. OPŁATA MIESIĘCZNA  

  

Pojemność 
pojemnika 

Ilość 
pojemników 
[sz.] 

Stawka opłaty 
za pojemnik 
[zł] 

Częstotliwość 
odbiorów 

 
Miesięczna 
kwota opłaty [zł] 

120l      

240 l     

1100 l     

     
Razem:   

 
 
Razem (słownie): 

  

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 30. Imię 31. Nazwisko 

32. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok) 33. Podpis składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 34. Uwagi organu 

 

 35. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

36. Podpis przyjmującego formularz 

 
 
 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 



 

 

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym         w 
administracji (tekst jedn Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn.zm.). 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku         w 
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.). 
 Objaśnienia: 
1. Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, 

rzemieślnicza, a także każda nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady np. cmentarze itp. 
2. Właściciele nieruchomości, które są w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe (prowadzona jest działalność handlowa, usługowa itp.) wypełniają dwa rodzaje 

deklaracji: 
a) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
b) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy. 
Wyliczenia miesięcznej opłaty nastąpi po zsumowaniu naliczonych opłat. 

3.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej jest obowiązany złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Cisna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących miesiącach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada na rachunek bankowy 
nr  74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej. 
5. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana 
bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP 

 
 


