
 

 

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. 2018.1454).   

Składający:                     Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych o których mowa w powołanej wyżej ustawie                       

 

 SDdsd 

 

  

 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację 

Wójt Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39- 215 Czarna 
 2. Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 pierwsza deklaracja      korekta deklaracji (data …………….. )    deklaracja zmieniająca (data ……………..…………) 

Przyczyny złożenia deklaracji:  ___________________________________________________________ 

 
   
 
 

   B. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 3. Sposób władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 własność     współwłasność     zarządzanie nieruchomością     inne (…………………………………...………) 
 

 
 4. Nazwisko, imię 5. PESEL   6. Numer telefonu 

 7. Adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy)  8. Adres do korespondencji (jeśli jest różnica z danymi  
w punkcie 7)  

 9. Dane identyfikacyjne współwłaścicieli nieruchomości (nazwisko, imię, ulica, miejscowość, nr domu, kod pocztowy) 

   C. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 

 10. Adres (wypełnić jeśli jest różnica z danymi w punkcie 7: ulica, miejscowość, numer domu, kod pocztowy – jeśli 
gospodarstwo nie ma nadanego nr domu należy wpisać nr ewid. działki) 

 11. Charakter nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

            budynek jednorodzinny              budynek wielolokalowy  

 12. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone 
 i odbierane w sposób selektywny 

 tak               nie             
                           
     D.1. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA BUDYNKÓW 

JEDNORODZINNYCH 

 Liczba osób zamieszkujących w jednym 
gospodarstwie domowym (zaznaczyć właściwy 
kwadrat) oraz miesięczna stawka za selektywne 
gromadzenie odpadów (z uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty) 
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1 osoba  
2 osoby  
3 osoby  
     4 osoby 

5 osób i więcej  


14. Obowiązująca miesięczna 
stawka opłaty 

 Miesięczna stawka opłaty za nieselektywne 
gromadzenie odpadów wynikająca z uchwały  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty (zaznaczyć, jeśli właściwe)  
 
 
 

15. 

nieselektywne 
gromadzenie odpadów 

 
 
 

 

16. Obowiązująca miesięczna 
stawka opłaty 

 
 
 
 
 
 



 

 Wysokość opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia 
wynikająca z uchwały w sprawie zwolnienia w części  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne 

17. Wysokość miesięcznej stawki opłaty, jeśli przysługuje 
zwolnienie (różnica obowiązującej stawki i kwoty zwolnienia) 

D.2. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 DLA BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH  
 
 
 
 
 
 

  Liczba gospodarstw domowych w podziale na: 
 
 
 

 18. Jednoosobowe  19. Dwuosobowe  20. Trzyosobowe 21. Czteroosobowe 22. Pięcioosobowe i więcej 

 
 

 

 

23.  Liczba gospodarstw domowych objęta zwolnieniem, o którym mowa w uchwale w sprawie zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 
wielodzietne. 
 

 24. Wysokość miesięcznej opłaty (suma iloczynów liczby 

gospodarstw i aktualnych stawek) 

 25. Wysokość miesięcznej opłaty pomniejszona o kwotę 
zwolnienia 

 26. Załączniki 

     W przypadku gdy deklarację wypełnia inna osoba niż właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub użytkownik lub inny podmiot władający 

nieruchomością należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu zobowiązanego 

do złożenia deklaracji. 

     W przypadku, gdy deklarację składa współwłaściciel należy dołączyć wykaz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, w imieniu których składana 

jest deklaracja 

 

 

       27. Data i podpis 

 

   F. POUCZENIE  
     Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, wspólnie utrzymujących się. 
    Zgodnie z uchwała Rady Gminy Czarna w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości deklarujący, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne 
gospodarstwo domowe, składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan. 
     Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określa w drodze decyzji, wysokość 
zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6q cytowanej ustawy, w sprawach dotyczących opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia 
organów podatkowych przysługują Wójtowi. 
      Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 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, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.  
      W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą 
skarbową. 

 
 

 
 
 
 

   G. ADNOTACJE URZĘDU 

  



 

 


