
                                                      

                                                                                                                                 Załącznik Nr 1 

                                                                                                                                                 do uchwały Nr VII/39/15 
                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

                                                                                                                                                   z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

                                                                                                                                                                                                
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                          ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami), zwana dalej Ustawą 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości  położonych na terenie Gminy  

                                          Zawadzkie , na których zamieszkują mieszkańcy.                                                                      

                                          

Miejsce składania:            Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie  
 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Burmistrz  Zawadzkiego, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie  

    
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

     □    1. pierwsza deklaracja 

     □    2. zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                              (data zaistnienia zmian) 

        
 
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  
 

 

2. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat   poprzez postawienie znaku „x”) 

□   właściciel nieruchomości        □  współwłaściciel                 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca  nieruchomość                                                                                                                                                         

□   użytkownik wieczysty                                                          w zarządzie lub użytkowaniu 

□   inny podmiot władający nieruchomością                                                                         

3. Nazwisko i imię *( dotyczy osób fizycznych)/ pełna nazwa **( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych) 

 

 

 

4. Numer PESEL* 

 

    5. Numer NIP** 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 

6. Kraj 

 

7. Województwo 

 

8. Powiat 

 

9. Gmina 

 

10. Ulica 

 

11. Nr domu 

 

12. Nr lokalu 

 

13. Miejscowość 

 

14. Kod pocztowy 

 

15. Poczta 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 

16. Kraj 

 

17. Województwo  18. Powiat 

 

19. Gmina 

 

20. Ulica 

 

21. Nr domu 

 

22. Nr lokalu 

 

23. Miejscowość 

 

24. Kod pocztowy 

 

25. Poczta 

 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

26. Gmina 

 
27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30.Miejscowość 

 
31. Kod pocztowy 32. Poczta 

 

 



 

D. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze sposobem ich zbierania  i 

odbierania:                                                    

 □  selektywny                                                                           □   nieselektywny 

           
 

 

33. Na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………………...                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                     (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

                                                             

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł 

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...) 

 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

34. Imię  35. Nazwisko 

36. Data i miejsce wypełnienia deklaracji 

 

 

37. Czytelny podpis  

F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 
 

 

 

Pouczenie: 

 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t. j. Dz. U. z 2014r., poz.1619 z późn. zm.). 

2)  W myśl art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1399, z późn. zm.) przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie  lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

3) Zgodnie z art.2 ust.3 w/w ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 

własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492), lub 

właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

4) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Zawadzkiego 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 zamieszkałej odpadów komunalnych.  

5) W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do   Burmistrza  Zawadzkiego nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

6)  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

7)  Deklaracja może być również składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej lub poczty elektronicznej.  

 

 Objaśnienia: 

 

Część B Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie  jest numer PESEL ( pkt.4) 

lub NIP ( pkt.5). Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzący 

działalności gospodarczej.  

Część D Wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca. 

   

 Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady  Miejskiej w Zawadzkiem. 

    


