
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE (DRUKOWANYMI LITERAMI) 

     

 

 
1.Numer pesel/REGON 

           
 

2. Data wypełnienia 

  -   -     r. 
 

 

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 1 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391) 
 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych na stałe lub sezonowo/czasowo 
Termin składania: Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013 roku lub w ciągu 14 dni od dnia 

zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych  
w złożonej deklaracji 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. 24 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 

3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 złożenie deklaracji  korekta deklaracji  
 

B. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę 
 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 właściciel  współwłaściciel  najemca, dzierżawca 
 użytkownik wieczysty  zarządca nieruchomości     

    wspólnej 
 inne 

 
C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
C.1. Osoba fizyczna 
5. NAZWISKO 6. IMIĘ  

7. NUMER TELEFONU  
(dane nieobowiązkowe)  

8. ADRES E-MAIL  
(dane nieobowiązkowe) 

C.1. Pozostałe podmioty 
9. NAZWA 

10. NUMER TELEFONU  
(dane nieobowiązkowe) 

11. ADRES E-MAIL  
(dane nieobowiązkowe) 

12.NIP 

 

D. ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 2 
13. GMINA 

 
14. ULICA 15. NR DOMU 16. NR LOKALU 

17. MIEJSCOWOŚĆ 

 
18. KOD POCZTOWY 19. POCZTA 

20. NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI 

 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż podany w D) 
21. KRAJ 

 
22. WOJEWÓDZTWO 23. POWIAT 

 

24. GMINA 

 
25. ULICA 26. NR DOMU 27. NR LOKALU 

28. MIEJSCOWOŚĆ 

 
29. KOD POCZTOWY 30. POCZTA 



F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
31. Oświadczam, że nieruchomość opisana w części D zamieszkana jest: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 na stałe 
 

 sezonowo/czasowo3 

 
32. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi sezonowo/czasowo proszę zaznaczyć miesiące 
zamieszkiwania na nieruchomości: 
 styczeń 
 luty 
 marzec 

 kwiecień 
 maj 
 czerwiec 

 lipiec 
 sierpień 
 wrzesień 

 październik 
 listopad 
 grudzień 

33. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób:4 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 selektywny 
 

 nieselektywny (zmieszany) 

Stawka opłaty określona w Uchwale Nr 298/XXXIII/2013 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013 r. 5 34. 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość: 35. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez 
liczbę osób wskazaną w poz. 35) 

36. 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez 3 ) 37. 
 

G. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI  
38. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1) będę kompostował/a na własnej nieruchomości 

 
 
 

2) będę przekazywał/a zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji  
3) będę dostarczał/a do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
39. Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością 

 
 

……………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 
 

……………………………………………….. 
(czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska) 

1 W zabudowie wielorodzinnej deklaracje wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
3 Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych sezonowo/czasowo. 
4 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów 
komunalnych nieselektywnych (zmieszanych) wraz z zaległymi odsetkami.  
5 Stawka zależna od sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych: selektywny (10 zł) lub zmieszany (20 zł) 
 
POUCZENIE 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami Ustawy  

z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) 
2) Art. 54 Ustawy z dnia 10.09.1999 roku – Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U.  z 2007 r. Nr 111 poz. 765 z późn. zm.) 
Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy 
opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny. 
3) Art. 56 Ustawy z dnia 10.09.1999 roku – Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U.  z 2007 r. Nr 111 poz. 765 z późn. zm.) 
Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi 
danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny. 
4) Dane zawarte w deklaracji ( w szczególności liczba osób zamieszkujących posesję) będą weryfikowane. 
5) Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – 
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 


