
 

Załącznik nr 2 do umowy o odprowadzanie ścieków nr .................................. z dnia ............................... 
 

1. Numer kontrahenta  
 

 
      
 

 DEKLARACJA RYCZAŁTOWA 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, którzy rozliczają się za usługę odprowadzania ścieków według 
przeciętnych norm zużycia wody tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody.  

Termin składania: 
Deklarację ryczałtową należy składać w terminie 14-dni, od dnia zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji 
ryczałtowej oraz przed zawarciem / zmianą umowy 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 
2.  
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. –Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ oraz wyznaczone punkty na 
terenie działania Spółki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

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

               deklaracja składana pierwszy raz 

        zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
W przypadku zmian w danych składającego deklarację (np. w nazwie, adresie) należy zawiadomić pisemnie PPK Sp. z o.o. 

C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 

4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  osoba posiadająca umowę z PPK Sp. z o.o.  osoba zamieszkująca nieruchomość  
 

  Inna - ………………………………………………………………………………..............................  
 

5. Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  właściciel  użytkownik wieczysty  posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) 
       

  współwłaściciel  zarządca  inny …………………………………………….………………………………. 
 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE 
                 Pola  6, 7 wypełniają osoby fizyczne                                 Pola  8, 9 wypełniają podmioty gospodarcze 

 

6. Nazwisko, imię  8. Nazwa pełna 

7.  PESEL 
 
 

9.  NIP 
 
 

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODPROWADZANE SĄ ŚCIEKI 

 
 

10. Gmina 11. Ulica 12. Numer budynku 13. Numer lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 
 

 

16. Poczta 

17. Numer geodezyjny działki 

 
18. Obręb 

 

D. DANE DO USTALENIA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU 
 

D.1. ILOŚĆ OSÓB 
19.  
Oświadczam, że w ww. obiekcie budowlanym przyłączonym do kanalizacji na stałe zamieszkują  

20. Liczba osób 

21.  
Oświadczam, że w ww. obiekcie budowlanym przyłączonym do kanalizacji czasowo zamieszkują 
 

22. Liczba osób 

 



D.2 DANE Z DZAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH 
 
Oświadczam, że w ww. obiekcie budowlanym przyłączonym do kanalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza 

23. Rodzaj działalności 
 

24. Liczba osób zatrudnionych 25. Ilość miejsc noclegowych 26. Ilość miejsc stołowych 

27. Inne jednostki odniesienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody. 

D.3. NALICZANIE RYCZAŁTU SEZONOWEGO 
28.  
Oświadczam, że wysokość ryczałtu ustalona na podstawie pkt. 22, pkt. 24, pkt. 25, pkt. 26, pkt. 27* będzie naliczana w 
następujących miesiącach 

29.  
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
            

 
 

30. Uwagi składającego deklarację 
 
 
 
 
 

 

E. OŚWIADCZENIE, PODPIS, PIECZĘĆ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. członek reprezentacji wskazany w KRS, 
opiekun prawny, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie. 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.  
Składający deklarację przyjmuje do wiadomości, iż w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w stosunku do Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia, spółka ma prawo dochodzenia roszczeń od 
składającego oświadczenie. 
Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z rzeczywistością. 

 31. Dane osoby składającej deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację * 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….        ………………………………………………..       …………………………………………. 
Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)                         Czytelny Podpis                                               nr. telefonu, adres e-mail 

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
Uwaga: W przypadku zmniejszenia liczby osób zamieszkałych w obiekcie budowlanym przyłączonym do kanalizacji oraz w przypadku osób 
czasowo przebywających w obiekcie budowlanym przyłączonym do kanalizacji należy dołączyć dokumentacje potwierdzającą ten fakt. 

 

32. Do niniejszej deklaracji dołączono następujące dokumenty: 

 

G. ADNOTACJE PPK SP. Z O.O. 

 

33. Uwagi i weryfikacja w terenie 

34. Ilość osób zameldowanych 35. Wysokość ryczałtu m3/mies. 36. Podpis przyjmującego formularz 

POUCZENIE: 
1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za usługę odprowadzania ścieków (w tym zmiany 

metody ustalenia opłaty) lub określonej w deklaracji ilości ścieków odprowadzanych z danej nieruchomości właściciel nieruchomości 
obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Informację o zmianie należy zgłosić w odpowiedniej 
Sekcji Utrzymania Sieci lub do Biura Obsługi Klienta. Na podstawie analizy indywidualnych uwarunkowań, podjęta zostanie decyzja o zmianie 
wysokości ryczałtu. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy 
Targ. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej PPK Sp. z o.o. pod adresem: 
www.ppkpodhale.pl oraz w siedzibie Administratora. 

3. * niewłaściwe skreślić 
wer. 06.2019 


