
Załącznik 1  

do uchwały Nr 65/XVII/2015 

z dnia 16 listopada 2015 roku 

    

Deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.); 

Uchwała Nr …………… roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

SKŁADAJĄCY Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

TERMIN SKŁADANIA Termin złożenia pierwszej deklaracji –w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

nieruchomości pierwszego mieszkańca.  W razie zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości opłaty składa się nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia 

zmiany. 

MIEJSCE SKŁADANIA Urząd Gminy Załuski, 09-142 Załuski 

A.  ORGAN, DO  KTÓREGO  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  DEKLARACJĘ 

      WÓJT GMINY ZAŁUSKI 

B.  OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  

         (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 Pierwsza deklaracja                              zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji – 

data zmiany  
                                                                              .................................................... 

C.  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Właściciel                                               Użytkownik wieczysty 

 Współwłaściciel                                    Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w  

                                                                                   zarządzie lub użytkowaniu 
 Inny podmiot władający nieruchomością1 

 

D.  DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację 

osoba prawna                                       osoba fizyczna 

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

                                                 
1 Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust. 1 pkt 4) przez inne 

osoby władający nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza ( w tym samoistnego w 

rozumieniu art. 336 k.c.) oraz korzystającego, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania.  



D.2. Nazwa pełna (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) / Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych)  
 

 

 

D.3. IDENTYFIKATOR 

REGON 
 

 

PESEL /NIP
2
 

 

Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat Gmina 

Ulica 
 

Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy 
 

Poczta Numer telefonu (dobrowolnie) E-mail (dobrowolnie) 

E.  ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

Ulica 
 

Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 

 

F.  OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

………osób (należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych)3
 

 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości 

wskazanej w części E będą zbierane w sposób  
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     selektywny      

     zmieszany 

G. WYLICZENIE MIĘSIECZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

G.1. GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA 5 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w 

części F) 

 

………………..osób 

Stawka opłaty określona w § 2 ust. 1 lub ust. 2 Uchwały Rady 

Gminy Załuski w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

 

                                                 
2   Nr Identyfikacji  Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów 

ustawy z dnia  13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1314 z ze zm.). 

 

3 Przyjmuję się, że mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne w swoim miejscu zamieszkania. 

Fakt zameldowania nie przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej osoby, lecz samo przebywanie 

na danej nieruchomości. W oparciu o art. 2 lit. d rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 

763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 

13.08.2008) miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na 

odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami 

u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi 



gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty  

 

………………zł/osobę 

Wyliczenie miesięcznej opłaty (stawkę opłaty należy 

pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) 

 

……………….zł/miesiąc 

 

G.2. GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM JEST WIEKSZA NIŻ 5 

Stawka opłaty określona w § 2 ust. 3 lub ust. 4 Uchwały Rady 

Gminy Załuski w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty 

 

 

 

…………………..zł/miesiąc 

  

 

H. ODPADY „ZIELONE”4  

Na nieruchomości znajduje się kompostownik (zaznacz właściwe) 

 

 Tak                                             Nie 

 

 

I.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 

 

………………………………………………………………………… 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego5  (niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością 6 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Dane do celów sprawozdawczych. 

5     Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej. 

6  Art. 56 art. 53 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) 

w związku z art. 6q ustawy z 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1399 ze zm.) i art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 749 ze zm.)   



Pouczenie: 

W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a z  

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.  poz. 

1619) 

 

Objaśnienia: 

 
1. Pola deklaracji części A-G niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje 

komputerowo lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Załuski w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

 

 

 

 

        

 


