
Załącznik do Uchwały 
Nr XXIV/148/2012 
Rady Gminy Wyryki 
z dnia 28.12.2012 r. 

 

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

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 

Dzień – Miesiąc – Rok 

 
________-________-________ 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2012 r., poz.391) 

 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych będących właścicielami, a 

także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających w zarządzie lub 

użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą oraz w części zamieszkałą i niezamieszkałą 

(mieszaną). 

 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych przed 1 lipca 

2013 r., na których odpady powstają przed 1 lipca 2013 r. – pierwszą deklarację składają do dnia 31.03.2013 r. 

 

Miejsce składania:  Urząd Gminy  Wyryki, Wyryki 154, 22-205 Wyryki 

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ  

Wójt Gminy Wyryki, Wyryki 154, 22-205 Wyryki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI – zaznaczyć właściwy kwadrat 

 

          PIERWSZA DEKLARACJA                              ZMIANA DANYCH (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ) ………………. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć właściwy kwadrat 

          osoba fizyczna 

          osoba prawna 

                 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć właściwy kwadrat 

               

    właściciel/współwłaściciel          użytkownik wieczysty              jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu                                                                                    

inny podmiot władający nieruchomością                      osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną 

E. OŚWIADCZAM, ŻE       

 

          gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 

         nie gromadzę odpadów w sposób selektywny 

         na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone  poprzez  kompostowanie 

 

 

 



F. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Nazwisko i imię (dotyczy osób fizycznych)   /  pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej) 
 

 

Kraj  Województwo  Powiat 

Gmina  Ulica  Nr domu                   Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

PESEL NIP Tel. 

 

G.   DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

     Gmina Ulica  Nr domu/nr lokalu 

Nr działki (w przypadku nie nadania nr domu) 

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu 

                                                                                         

H.  NIERUCHOMOŚĆ JEST (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

          zamieszkała                                                                                                         w części zamieszkała i w części niezamieszkała    (mieszana) 

I.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (wypełniają właściciele nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale G niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

………………………………………………….. (PODAĆ LICZBĘ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W NIERUCHOMOŚCI) zgodnie z załącznikiem nr 1  do 

niniejszej deklaracji 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

……………………………………………………… X ……………………………………….…………zł = …………………………………………………………………zł 

          (liczba mieszkańców)                                         (stawka opłaty)                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

(Słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł) 

 

 

J.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘSCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ,  
NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (Wypełniają właściciele nieruchomości, która stanowi nieruchomość mieszaną) 

 

 
1. ……………………………………………….szt. X …………………………………….zł = ………………………………………………………………………………………..zł 

(liczba pojemników lub worków)                       (stawka opłaty)                      (iloczyn liczby pojemników lub worków i stawki opłaty) 
  

2. ……………………………………………….szt. X …………………………………….zł = …………………………………………………………………………………….….zł 
(liczba pojemników lub worków)                       (stawka opłaty)                     (iloczyn liczby pojemników lub worków  i stawki opłaty) 
 

      Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma poz. 1+2:  

 ………………………………………………………………….zł 

(Słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł) 

 

  



 

 

 

 

Pouczenie: 
1. W przypadku nieuiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie do 30-go dnia ostatniego miesiąca 

każdego kwartału kalendarzowego, obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wniesienia  opłaty 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 (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie określona 

w drodze decyzji, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. 

3. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w 

wysokości niższej od należnej, zostanie określona w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym 

gminę. 

5. 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 nowa deklarację do Wójta Gminy Wyryki w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

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

6. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wyryki. Ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – oświadczenie w sprawie wykazu osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Wyryki. 

K.   OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Imię Nazwisko 

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc – rok) 
Podpis (pieczęć) właściela lub osoby władającej   
nieruchomością/osoby reprezentującej 

 

L.   ADNOTACJE URZĘDU   

 

Data (dzień-miesiąc – rok) 

 

Podpis przyjmującego formularz 



Załącznik nr 1 

do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Oświadczenie w sprawie wykazu osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie 

Gminy Wyryki. 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nr budynku/nr 

lokalu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

.........................................       …………………………………… 

 (data)               (podpis sporządzającego) 

 


