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ZGŁOSZENIE OBOWI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZMIANA DANYCH ZAWARYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 
 

WYMAGANE DOKUMENTY
• Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– FO-19-01 
Druk deklaracji do pobrania: 

 - w sekretariacie – parter;  
 - w Referacie podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi (parter), pokój nr 1;
 - na stronie internetowej Gminy Nekla 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10
Złożenie dokumentów:  

− parter, sekretariat, 
Istnieje możliwość przesłania dokumentów poczt
Godziny obsługi klientów: poniedziałek 8:00
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Na podatniku ciążą niżej wymienione obowi
• w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo

na danej nieruchomości odpadów komunalnych
gospodarowanie odpadami komunalnymi
będących podstawą ustalenia wysoko
przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Pobierz i wypełnij formularz deklaracji
2. Złóż deklarację podatkową w sekretariacie lub prze
3. Wpłacaj terminowo obliczoną w deklaracji opłat
 

OPŁATY 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
miesiąca.  
Podatek należy wpłacać: 
• na konto urzędu BS w Kostrzynie Wlkp. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy: Gmina Nekla
Numer rachunku: 42 9075 0009 1100 0101 0218 0580
Tytułem:  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji wydanej w przypadku, o którym mowa w pkt 3 informacji dodatkowych, 
Samorządowego Kolegium Odwoławcz
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie 14 dni od dnia dor
 
 
 

URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA  
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

 www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl 
tel. +48 61 43-86-011, fax +48 61 43-86-490  
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ZGŁOSZENIE OBOWI ĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZMIANA DANYCH ZAWARYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

WYMAGANE DOKUMENTY  
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wg obowi

 
w Referacie podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi (parter), pokój nr 1;
na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu lub http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

 przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres. 
Godziny obsługi klientów: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  
ej wymienione obowiązki: 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszka
ści odpadów komunalnych złożenie deklaracji o wysoko

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpieni
 ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko
ąpiła zmiana. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  
deklaracji FO-19-01. 

ą w sekretariacie lub prześlij pocztą. 
ą w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu w terminie do 15

du BS w Kostrzynie Wlkp. Oddział Nekla. 

Gmina Nekla 
42 9075 0009 1100 0101 0218 0580 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c ………..

anie od decyzji wydanej w przypadku, o którym mowa w pkt 3 informacji dodatkowych, 
dowego Kolegium Odwoławczego, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
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PONOSZENIA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI /  

ZMIANA DANYCH ZAWARYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI  

wg obowiązującego wzoru 

w Referacie podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi (parter), pokój nr 1; 
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ 

ci pierwszego mieszkańca lub powstania 
o wysokości opłaty za 

oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych 
dpadami komunalnymi. W tym 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

cu w terminie do 15-go każdego 

c ……….. 

anie od decyzji wydanej w przypadku, o którym mowa w pkt 3 informacji dodatkowych, wnosi się do 
713 Poznań, za pośrednictwem 
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DODATKOWE INFORMACJE
1. Zobowiązanymi do uiszczenia opłaty z tytułu zagospodarowania odpa

użytkownicy, zarządcy lub inne podmioty władaj
2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomo
Gminy Nekla.  

3. PODATNIKU MUSISZ WIEDZIE
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych w
deklaracji burmistrz okre śla, w drodze decyzji, wysoko
komunalnymi. 

4. Dodatkowych informacji udziela pracownik urz
a.timm@gminanekla.pl  

 

PODSTAWA PRAWNA 
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

1454); 
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
• Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 wrze

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuna
terminu i miejsca składania deklaracji

• Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 2
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuj

• Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 2
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszka
nieruchomość; 

• Uchwała Nr XXIII/154/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 25 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania

URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA  
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

 www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl 
tel. +48 61 43-86-011, fax +48 61 43-86-490  
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DODATKOWE INFORMACJE  
zanymi do uiszczenia opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi s

dcy lub inne podmioty władające nieruchomością.  
cznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób 

 nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

PODATNIKU MUSISZ WIEDZIE Ć, że w przypadku niezłożenia deklaracji o wysoko
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w 

śla, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

ji udziela pracownik urzędu: Anita Timm, tel. +48 61

śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z pó
Nr X/71/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 
ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właś

terminu i miejsca składania deklaracji; 
Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko
ści, na których zamieszkują mieszkańcy; 

Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 marca 2019 r. w 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkań

Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 25 stycznia 2017
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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dami komunalnymi są właściciele, 

cznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób 
 oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

enia deklaracji o wysokości opłaty za 
co do danych zawartych w 

 opłaty za gospodarowanie odpadami 

, tel. +48 61 43-73-198, e-mail: 

dku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

z późn. zm.); 
w sprawie wzoru deklaracji 

lnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

sprawie wyboru metody 
wysokości tej opłaty od 

w sprawie zróżnicowania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących 

7 r. w sprawie ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


