
             załącznik do uchwały Nr XXI/185/2016 

             Rady Gminy Wojaszówka 

             z dnia 07 lipca 2016 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 ( Dz.U. z 2015 r., poz. 250 )  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015 r. , poz. 613 ze zm. ) 
 

 

Składający: 
 

 

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 13 września                

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin składania 

deklaracji: 

 

    

 

Zgodnie z art.6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,                     

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 obowiązanych 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.    

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji: 

 

Wójt Gminy Wojaszówka 
 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

 

 

Urząd Gminy Wojaszówka 

38-471 Wojaszówka 115 

 

   ……………………………………………. 

                ( dzień – miesiąc – rok ) 
 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

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

   □  pierwsza deklaracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     □ zmiana danych zawartych w deklaracji / nowa deklaracja                                               

 

     Uzasadnienie zmiany:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     □ korekta deklaracji, obowiązująca od          ………………………………………. 

                                                                                         ( dzień – miesiąc – rok ) 
Właściciel nieruchomości wraz z korektą deklaracji ma obowiązek złożenia pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty ( art. 81 ustawy – Ordynacja podatkowa )                                                                                                            
 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  

    □ właściciel              □  użytkownik wieczysty                □ inny podmiot władający nieruchomością            □ współwłaściciel                 
 

3. Imię i nazwisko 
 

 

4. Pesel 
 

 

5. Telefon kontaktowy / adres e-mail 
 

6. Adres zamieszkania  
7. kraj  

 

8. województwo 

 

9. powiat 

 

 

10. gmina 

 

 

11. ulica 

 

12. numer domu / lokalu 

 

13. miejscowość 

 

 

14. kod pocztowy 15. poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI , Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 

16. miejscowość 

 

 

17. ulica 

 

18. numer domu / lokalu 

 

19. kod pocztowy 

 

20. poczta 

 



E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIÓRKI ODPADÓW 

21.Oświadczam, że odpady powstające na terenie nieruchomości wskazanej w części D będą gromadzone                   

w sposób: 

1. □ selektywny  i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą ,  

     która wynosi: ………….…………………………. złotych miesięcznie                                      

2. □  nieselektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą ,  

      która wynosi:……………………………………… złotych miesięcznie 

F. OŚWIADCZAM , ŻE 
 

na terenie mojej nieruchomości , wskazanej w części D faktycznie zamieszkuje ……………………………... osób 
                                                                                                                                      ( należy podać liczbę mieszkańców ) 

 

 

G.   SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka) 

 

LICZBA OSÓB STAWKA OPŁATY KWOTA 

   

 

Wysokość miesięcznej opłaty…………… złotych (słownie: ……………………………………….. złotych) 

    

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych ,                   

na których powstają odpady komunalne  

22.  Wybór pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych  

       □ 110/120 litrów             □  240 litrów                 □  1100 litrów 

Stawka opłaty określona przez Radę Gminy Wojaszówka  

 

 

23. ……………………………….zł/pojemnik 

 

Ilość pojemników 

 

 

24. ……………………………….pojemników 

 

 Miesięczna kwota opłaty ( kwotę z poz. 23 należy pomnożyć przez liczbę 

pojemników wskazanych w poz. 24 ) 

 

25…………………………………….zł/miesiąc 

 

 

I.   OŚWIADCZENIE O WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚCI W KOMPOSTOWNIK 

Oświadczam, że nieruchomość: 
 

        nie jest wyposażona w kompostownik 
 

       jest wyposażona w kompostownik, w którym gromadzone są powstające na terenie nieruchomości 

       odpady biodegradowalne 
 

Jeśli zaznaczono pozycję „Tak” , proszę podać ilość odpadów kompostowanych ……………………..kg/rok 

   

 

J.   ZAŁĄCZNIKI 
4) 

 

 

 

 

 

    

 



K.    PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                                                     (czytelny podpis) 

    

L.   ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym  

 

Data ( dzień – miesiąc – rok ) 

 

 

 

 

 

Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

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 2016 r. poz. 599). 

 

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:  
1) Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

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

nieruchomością.  
2) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
3) Należy zaznaczyć właściwy sposób gromadzenia odpadów oraz wpisać stawkę opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy 

Wojaszówka w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty, obowiązującą w danym okresie.  
4) Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące faktyczną liczbę osób 

zamieszkałych na nieruchomości, jeżeli dane zawarte w deklaracji różnią się od danych znajdujących się w zasobach Urzędu 

Gminy Wojaszówka według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do deklaracji w sprawie określenia wzoru deklaracji                        

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej oraz wykazu 

dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. 



 
 

 
 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                 załącznik Nr 1 

                                                                                                                                 do deklaracji o wysokości opłaty 

                                                                                                                                 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

                                                                                                                                                               
                                                                                                           

 

Oświadczenie  

osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące faktyczną liczbę osób 

zamieszkałych na nieruchomości, której dotyczy deklaracja, jeżeli dane zawarte                                          

w deklaracji różnią się od danych znajdujących się w zasobach                                

Urzędu Gminy Wojaszówka 

 

 

Ja niżej podpisany(a) 

…………………………………………...………………………………………….................. 
(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że na terenie nieruchomości 

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

 

 

....................................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

 

zamieszkuje następująca liczba osób: 

1) wpisać liczbę osób: ………………………………… 

2) różnica pomiędzy zbiorem danych znajdujących się w zasobach Urzędu Gminy 

Wojaszówka, a faktyczną liczbą osób zamieszkałych wynika z następującej przyczyny:
*
 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

………………………………….                       ………………………………………….                                                                                                
 (miejscowość i data )              (podpis składającego oświadczenie)  

 

 

* Podać przyczyny nieobecności (np. wyjazd na studia, za granicę itp.
 


