
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.347.17
Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r.

POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI,  WYPEŁNIAJĄC  KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

D-GK-N
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta Ełku nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.

3. 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 2017 r. poz. 1201 z  późn. zm.)

Podstawa prawna: Ustawa z  dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
Składający  : Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ełk,
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością.
A. Miejsce składania: Urząd Miasta w Ełku; Adres: 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Organ podatkowy: Prezydent Miasta Ełku; Adres: 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
               (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

 

  □  PIERWSZA  DEKLARACJA   …...........................................................…...............................................................................

                            
                                                            (data od kiedy obowiązuje - dzień-miesiąc-rok)

  □ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI …..........................................................................

                                                                                                                   (data od kiedy wystąpiła zmiana - dzień-miesiąc-rok)

  □ W PRZYPADKU ZMIANY WPISAĆ, KTÓREJ CZĘŚCI DOTYCZY  …...................................................................…..…

C. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA

  
 
 

 

□ 1. osoba fizyczna    □ 2. osoba prawna
□ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej

 RODZAJ PODMIOTU: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

 □ właściciel nieruchomości                            □ współwłaściciel nieruchomości                 □  użytkownik wieczysty

  □ jednostka organizacyjna/osoba posiadająca                       □ inny podmiot władający nieruchomością  (napisać jaki:)

          nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu        
……………………………………………………….

   DANE WŁAŚCICIELA

Nazwisko Imię (imiona)

Pełna nazwa2 (nie dotyczy osób fizycznych)3

Identyfikator podatkowy4: PESEL - (osoby  fizyczne), NIP – (pozostałe pomioty) Identyfikator REGON (nie dotyczy osób 
fizycznych)



C.1. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Kraj Województwo Powiat

Gmina
Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Telefon E-mail

Adres do korespondencji (podać jeżeli jest inny niż zameldowania)

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Nazwisko Imię (imiona)

Data urodzenia (dzień - miesiąc – rok) Imiona rodziców

Identyfikator podatkowy 4: PESEL – (osoby  fizyczne), NIP – (pozostałe pomioty) Identyfikacja REGON (nie dotyczy 
osób fizycznych)

D. DANE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY   KOMUNALNE

D.1. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH,

Adres nieruchomości

Sposób gromadzenia odpadów:                    □ selektywnie                   □ nieselektywne

D.2. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOSCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM  
Typ nieruchomości o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym

Adres (nazwa) nieruchomości Ogólna liczba domków

Sposób gromadzenia odpadów:                    □ selektywnie                   □ nieselektywne

E.   INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wskazanie miejsca ustawienie pojemnika na odpady komunalne (podać adres, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości)



F. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH

F.1.
NIERUCHOMOŚĆ

NIEZAMIESZKAŁA

Ilość
pojemników/

worków
(1)

Ilość opróżnień
w miesiącu

(2)

Stawka opłaty

(3)

Wysokość 
miesięczna opłaty

(iloczyn wartości z kol. 1, 2 i 3)

110-120 l
(wielkość pojemnika)

……… ……… ……… …..................……. zł

200-240 l
(wielkość pojemnika)

……… ……… ……… …..................……. zł

1100 l
(wielkość pojemnika)

……… ……… ……… …..................……. zł

Kp-7
(wielkość pojemnika)

……… ……… ……… …..................……. zł

worek
60 – 80 l

……… ……… ……… …..................……. zł

Łączna deklarowana wysokość opłaty miesięcznej z nieruchomości 
niezamieszkałej ……………………… zł

G. DEKLAROWANA  OPŁATA  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  DLA  NIERUCHOMOŚCI  
       O CHARAKTERZE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM 5

Liczba domków letniskowych lub
innych nieruchomości

wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

(1)

Ryczałtowa roczna stawka opłaty

(2)

Roczna wysokość opłaty 6

(iloczyn wartości z kol. 1 i 2)

H.     PODPIS OSOBY/OSÓB UPRAWNIONEJ LUB UPOWAŻNIONEJ DO PODPISYWANIA DEKLARACJI
Podpis (pieczęć) osoby 
uprawnionej/upoważnionej do podpisywania 
deklaracji

Podpis małżonka/współwłaściciela Imię i nazwisko oraz podpis 
pełnomocnika7

I. ADNOTACJE PODATNIKA

J.     ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz Data i podpis przyjmującego formularz



POUCZENIE
1. Powyższa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli

nieruchomości, którzy są zobowiązani do jej wypełnienia i podpisania.
2. W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, tzn. osób prawnych i jednostek nie posiadających

osobowości  prawnej,  należy wpisać  nazwę (zgodnie  z  KRS)  i  wskazać  adres  siedziby głównej,  a  nie
oddziału czy placówki.

3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, proszę wpisać tylko dane osoby
fizycznej (nazwisko i imię), a nie dane jej działalności.

4. Identyfikator podatkowy:
- w przypadku spółek cywilnych proszę wpisać dane wspólników spółki cywilnej,  którzy mają nadane
osobiste numery NIP,
- numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności  gospodarczej  lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami  podatku od
towarów i usług, NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
o których mowa w art.  2. ustawy  z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji  i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869).

5. W  przypadku  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe,  lub  innych  nieruchomości
wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywanych  jedynie  przez  część  roku,
wysokość rocznej ryczałtowej stawki określa Uchwała Rady Miasta Ełku.

6. Ryczałtową opłatę roczną właściciele w/w nieruchomości  wnoszą w terminie  do  30 czerwca każdego
roku, którego opłata dotyczy.

7. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa
się  organowi  podatkowemu  właściwemu  w  sprawach  podatku,  którego  dana  deklaracja  dotyczy.  Od
złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należna jest opłata skarbowa w wysokości
17 zł płatna na rachunek Urzędu Miasta Ełku.

8. Właściciele są zobowiązani  obliczoną w deklaracji  opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wpłacać za dany miesiąc,  bez wezwania na przyporządkowany dla podatnika  indywidualny rachunek
bankowy w terminach:

a) osoby fizyczne – do 5. dnia następnego miesiąca
b) pozostałe podmioty – do 15. dnia następnego miesiąca.

9. Formularz deklaracji dostępny jest na stronach: http://czystyelk.pl, http://bip.elk.warmia.mazury.pl
   

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/

