
 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 

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 ze zmianami). 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Rumi. Przez właścicieli 
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

 

Termin składania: 

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób 
selektywny.  

Miejsce składania: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 

A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI: 

BURMISTRZ MIASTA RUMI, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 

B. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

 

 
� PIERWSZA DEKLARACJA (data zamieszkania: ……………………………) 
                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 
 
� ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI (data zaistnienia zmian: ………………………….......) 
                                                                                                                                                                                                              (dzień – miesiąc – rok) 
 
PRZYCZYNA ZMIANY:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

C. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):  
(*dotyczy osób fizycznych, **dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi) 

� WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
� UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
� ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK 
� INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (………………………….…………………………………….) 
                                                                                                                                                                               (określić: np. dzierżawca, najemca) 

DANE IDENTYFIKACYJNE  

IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA PEŁNA, NAZWA SKRÓCONA**  

 
PESEL*/ NIP **  

 
NR TELEFONU/ADRES E-MAIL (informacja nieobowiązkowa) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ  

 
ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

GMINA KOD POCZTOWY 

 
POCZTA 
 



ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ 

 
ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

GMINA 

 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

D. ADRES NIERUCHOMO ŚCI NA TERENIE MIASTA RUMI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE  

ULICA 

 
NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI, NA KTÓREJ POŁOŻONA 
JEST NIERUCHOMOŚĆ 

 

LICZBA BUDYNKÓW ZAMIESZKANYCH NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

E. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNA LNYMI 
(***Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość, o której mowa w części D niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Miejskiej 
w Rumi) 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane będą w sposób 
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

Sposób zbierania odpadów komunalnych Liczba osób 
zamieszkałych 

Stawka opłaty (zgodnie  
z obowiązującą uchwałą) 

Wysokość opłaty 
miesięcznej*** 

� SELEKTYWNY / � NIESELEKTYWNY    

2. INFORMACJA DODATKOWA (informacja nieobowiązkowa): 
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

� WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK 

� POSIADA PALENISKO DOMOWE (NP. PIEC WĘGLOWY LUB NA DREWNO), W KTÓRYM POWSTAJE POPIÓŁ 

F. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH 

Właściciele nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie) winni do złożonej deklaracji 
dołączyć wykaz zawierający informację nt. ilości lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wraz z podaniem liczby osób 
zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych. 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 

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

……………………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE  
 
 
Pouczenie:. 
• Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
• Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
• Pod pojęciem mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość rozumie się osobę fizyczną przebywającą pod danym adresem  

z zamiarem pobytu stałego lub pobytu czasowego. Nieruchomość taka stanowi centrum interesów życiowych niezależnie od 
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, leczeniem medycznym itp. 

• W razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji, Burmistrz Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez gminę metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.  

• Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z zadeklarowanego selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ, w drodze decyzji, naliczy opłatę za zagospodarowanie odpadów zmieszanych.  

 


