
1.Dzień – Miesiąc – rok  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODARWOANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY 

Postawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

Zobowiązany do  

złożenia deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Pokój. 

(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik 

wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie,  

w użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną 

nieruchomością).  

Termin składania deklaracji: Termin składania deklaracji do dnia 31 stycznia 2014r. Kolejny raz 

w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 

14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych  

w deklaracji. 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 

 

WYPEŁNIĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

 

DZIAŁ A – DANE OGÓLNE 

 

A.1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

 

 

 

1. Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ złożenie deklaracji                                □ zmiana danych zawartych w deklaracji 

 

A.2. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

2. □ Właściciel nieruchomości 

3. □ Użytkownik wieczysty nieruchomości 

4. □ Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca 

5. □ Współwłaściciel nieruchomości 

6. □ Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami 

wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd 

nieruchomością wspólną).  

 

 



A.3. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

A3.1. Osoba skłądająca deklarację 
 

Nazwisko i imię 

 

7. 

PESEL 

 

8. 

Miejscowość 

 

9. 

Kod pocztowy 

 

10. 

Poczta 

 

11. 

Ulica 

 

12. 

Nr domu 

 

13. 

Nr lokalu 

 

14. 

A.4. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI -  na której powstają odpady komunalne 
 

Rodzaj nieruchomości ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

15. □ Zabudowa jednorodzinna 

 

16. □ Zabudowa wielorodzinna 

 

Miejscowość 

 

17. 

Ulica 

 

18. 

Nr domu/Nr lokalu 

 

19. 

A.4.1. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z A.3. 
 

Kraj 

 

20. 

Miejscowość i kod pocztowy 

 

21. 

Ulica 

 

22. 

Nr domu/ nr lokalu 

 

23.  



DZIAŁ B – DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI – dotyczy części 

mieszklanej nieruchomości 

 

B.1. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 

 

Deklaruję zbiaranie odpadów komunalnych w sposób: 
□ 24. selektywny 

            □ makulatura -worek niebieski 

            □ szkło – worek zielony 

            □ tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe- worek żółty. 

            □ odpady zielone – w pojemniku lub worku do tego przystosowanym 

            □ deklaruję, że na terenie nieruchomości prowadzić będę kompostownik 

co uprawnia mnie do zastosowania stawki obniżonej 
 

□ 25. nieselektywny (odpady zmieszane) 

 

B.2. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ  

 

26. 

B.3. LICZBA DZIECI OBJĘTYCH ULGĄ  

(3 i każde następne dziecko w rodzinie nie 

podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 

uczące się i nie pracujące, do ukończenia  

25 roku życia) 

 

27. 

DZIAŁ C – OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODAPDÓW 

KOMUNALNYCH – dotyczy części mieszkalnej nieruchomości 

 

Dla odpadów komunalnych zbieranych  

w sposób selektywny, skawka opłaty od  

1 mieszkańca na miesiąc wynosi  

28. 8 zł/osobę 

Dla odpadów komunalnych zbieranych  

w sposób nieselektywny, stawka opłaty od  

1 mieszkańca na miesiąc wynosi  

29. 16 zł/osobę 

Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w sposób selektywny – wynosi:  
(POZYCJA 26 – POZYCJA27) x POZYCJA 28 

30.  

Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w sposób nieselektywny – 

wynosi: 
(POZYCJA 26 - POZYCJA27)  x POZYCJA 29 

31. 

 

 

 

 

 



 

DZIAŁ D  

 

 

32. Data ...................................................................... 
 

33. Czytelny podpis .............................................................................................. 
 

 

POUCZENIE 

 

1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

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

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

 

3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospdarowanie odpadami komunalnymi.  

 

4. W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczago, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17.06.1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012r. poz 1015  

z późn. zm.) 

 

 


