
Dzień Miesiąc Rok

……………. ……………. …………….

Podstawa 

prawna

Termin składania

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Cel złożenia deklaracji ( zaznaczać właściwy)

□ pierwsza deklaracja □ korekta deklaracji

C.DANE IDENTYFIKACYJNE

C1. Dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię

Miasto Ulica Nr domu Nr mieszkania

C.2 Ades do korespondencji - jeśli jest inny, niż adres zamieszkania z części C.1.

Miejscowość Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy Poczta Kraj

D. Oświadczam iż odpady będą zbierane w sposób:

□ selektywny □ nieselektywny

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

Giżycko …………………………………………… …………………………………………………………………….

(Miejscowość, data)          (Czytelny podpis składającego deklaracje)

E. OŚWIADCZAM, ŻE W LOKALU ZAMIESZKUJĄ/JE        ……...   osoby/osób

Objaśnienia:

1.   Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego 

organu deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację. Zgodnie z art. 6c cytowanej ustawy w razie niezłożenia 

deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa 

w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

2.   Zgodnie z Uchwałą NR I/1/2020 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 12.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały NR 

V/13/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik:

-    ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości 27 zł miesięcznie od 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

-    ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w wysokości 54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3.   Przez osobę zamieszkałą należy rozumieć każdą osobę przebywającą w danym lokalu w czasie składania deklaracji, bez względu na fakt zameldowania. W przypadku 

zmiany ilości zamieszkałych np. wyjazd członków rodziny do innej miejscowości lub przyjazd na okres wakacji, należy złożyć deklarację korygującą w ciągu 7 dni od daty 

zmiany.

4.   Decyzja o selektywnym gromadzeniu odpadów, w poszczególnych nieruchomościach podjęta zostanie przy uwzględnieniu większości złożonych deklaracji przez 

poszczególnych użytkowników lokali. 

UWAGA: Korekta naliczeń opłat w danym miesiącu nastapi w przypadku złożenia deklaracji do 7 dnia miesiąca. Po tym terminie korekta opłat nastapi w następnym 

miesiącu.

DEKLARACJA MIESZKAŃCÓW DO USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowi użytkownicy  - w ciągu 7 dni od dnia zamieszkania w lokalu, natomiast korektę deklaracji w ciągu 7 dni do dnia,w którym nastąpiły zmiany danych 

określanych w deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

ADMINISTRATOR Spółka z o.o. w Giżycku 

ul. Pocztowa 3   11-500 Giżycko

GIŻYCKO


