
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 
z późn. zm.) 

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

A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

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

WÓJT GMINY CZARNA, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna 
2. Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwe) 
 

 pierwsza deklaracja    korekta (data ………………….………….)  deklaracja zmieniająca (data..…………………………….) 
 
 

Przyczyny złożenia deklaracji: ….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
3. Nazwisko                               
 
 

4. Imię 5. Pesel 

6.  Adres (ulica, miejscowość, nr domu, kod pocztowy) 
 
 
 
 

7.  Numer telefonu  
 

8. Adres do korespondencji (wypełniamy jeśli jest różnica z danymi w punkcie 6) 
 
 
 

9. Sposób władania nieruchomością  
 

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

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

 

C. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 
11. Adres (wypełniamy jeśli jest różnica z danymi w punkcie 6: ulica, miejscowość, nr domu, kod pocztowy - jeśli gospodarstwo nie 
ma nadanego nr domu należy wpisać nr ewid. działki) 
 

 
 
12. Charakter nieruchomości (zaznaczyć właściwe) 

                                                                                       budynek jednorodzinny           budynek wielolokalowy  
 

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

13. Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i 
odbierane w sposób (zaznaczyć właściwe): 

  SELEKTYWNY                           NIESELEKTYWNY 

14. Oświadczam, że w gospodarstwie domowym zamieszkuje (dotyczy budynków jednorodzinnych): 
 1 osoba                         2 i więcej osób 

15. Oświadczam, że w budynku wielolokalowym jest (zaznaczyć właściwe i wpisać ilość gospodarstw dotyczy 
budynków wielolokalowych): 
 

 …………..... gospodarstw jednoosobowych                              …………….. gospodarstw 2 i więcej osobowych 

16. Wysokość miesięcznej opłaty wynikająca z uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  
                                               

……………………….zł 
 

E. Załączniki /należy wymienić rodzaj załącznika/ 
 
 
 
 

 

 
17.  Data 18.  Podpis 

 
 

 



 

 
F. POUCZENIE 

Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, wspólnie 
utrzymujących się. 

W przypadku niewpłacenia wymaganej kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowić 
będzie podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1996 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 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 lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 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 właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 

G. ADNOTACJE URZĘDU 
 

 

 

 

 

 

 


