POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Organ właściwy do
przyjęcia deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 250 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
Wójt Gminy Gaszowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Pierwsza deklaracja ….……………….…….…………….
(data powstania obowiązku)

 Nowa deklaracja …………………….. …….…………….
(data zaistnienia zmiany)

 Korekta deklaracji …..……………….. …….…………….
(data od której obowiązuje korekta)

 Wygaśnięcie obowiązku …………………………………..
(data wygaśnięcia obowiązku)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osób fizycznych
**dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 Osoba fizyczna
 Osoba prawna
 Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Imię i Nazwisko*/ Pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON** Numer NIP**

Nr telefonu (nieobowiązkowy)

Symbol PKD**

Adres e-mail (nieobowiązkowy)

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 1. zamieszkała

 2. niezamieszkała

 3. w części zamieszkała oraz w części
niezamieszkała

W przypadku zakreślenia: 1 – wypełnić część D, 2 – wypełnić część E, 3 – wypełnić części D, E i F

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Gaszowice

Miejscowość

Ulica

Nr lokalu

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr działki
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (jeśli jest inna niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje ……… mieszkańców
(liczba mieszkańców)

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy nieruchomości zamieszkałych)
Liczba mieszkańców
Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych
a
b

Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w złotych
c=a*b

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………..…………... zł
(należy przepisać wartość z kolumny c)

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

E.
OBLICZENIE
WYSOKOŚCI
OPŁATY
KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)
Typ pojemnika
(pojemność)

Liczba pojemników z
odpadami komunalnymi

a

b

ZA

GOSPODAROWANIE

Liczba
Stawka opłaty w złotych
odbiorów pojemnika/ów
w ciągu miesiąca

c

d

ODPADAMI

Iloczyn stawki opłaty,
liczby pojemników i
liczby odbiorów pojemnika/ów w ciągu miesiąca w złotych
e=b*c*d

80 l
120 l
240 l
1100 l
5 m3
7 m3

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

….……………………zł

(należy zsumować wartości z kolumny e)

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

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

NIERUCHOMOŚCI

W

CZĘŚCI

ZMIESZKAŁEJ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w punktach D oraz E.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………..…………... zł
(należy wpisać sumę opłat z punktów D i E )

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

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………..
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
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 2016 r., poz. 599 ze zm.).
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Gaszowice 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 Wójtowi Gminy Gaszowice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Deklarację, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składa właściciel nieruchomości,
przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

4. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ustawy, mogą w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tej ustawy.
5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
6. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
7. Kwotę opłaty należy wpłacać w ratach i terminach określonych odrębną uchwałą.
8. Lokalizację miejsca odbioru odpadów wpisują do deklaracji tylko właściciele nieruchomości, którzy gromadzą odpady w innym
miejscu niż nieruchomość na której powstają odpady komunalne (należy podać adres tego miejsca).
9. Właścicieli nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na grupy
opisane w częściach D, E, F:
Część D - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielolokalowe oraz stale
i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, G, H.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającej na jednego mieszkańca.
Część E - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa,
rzemieślnicza, a także cmentarze itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, E, G, H.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości odbieranych w ciągu miesiąca, liczby odbiorów pojemnika/ów w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Część F - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielolokalowe oraz stale
i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F, G, H. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części D i E, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części F.
10. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
11. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji
w szczególności są:
- pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
- kopię umowy, o której mowa w art. 2 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

