
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XVI/118/2016 

Rady Gminy Radomyśl nad Sanem  

z dnia 15 czerwca 2016 roku 

 
 

 

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 2016 r. poz. 250). 

Składający:               Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz   

                                  jednostek organizacyjnych  i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także  innych   

                                  podmiotów władających nieruchomością 

  1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
       

    WÓJT GMINY  RADOMYŚL NAD SANEM 

    UL. RYNEK DUŻY 7, 37-455 RADOMYSL NAD SANEM 

 2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję) 

 

 
 1. pierwsza deklaracja                              2. korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) 

 

                           ………………………………………                                   …………………………………… 

                                        dzień - miesiąc - rok                                                            dzień - miesiąc - rok 

 3. DANE IDENTYFIKACYJNE 
   Rodzaj składającego deklarację  (zaznaczyć właściwą pozycję)  

 

     1. osoba fizyczna    2. osoba prawna    3. jednostka organizacyjna    4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 

  

 

 Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) 





 1. właściciel      2. współwłaściciel     3. posiadacz samoistny     4. użytkownik wieczysty     5. dzierżawca               

 6. najemca        7. inny    

 

  Nazwisko i imię , data urodzenia /  Nazwa pełna   

 

  PESEL / NIP 

  Telefon kontaktowy  

  

 4. ADRES / SIEDZIBA SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

   Kraj 

 

 Województwo 

 

 Powiat 

   Gmina 

 

 Ulica  Numer domu / Numer lokalu 

   Miejscowość 

 

 Kod pocztowy  Poczta 



 ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, jeżeli jest 

inny niż adres składającego deklarację) 

          
Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Numer domu / Numer lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

 

 

 5. OŚWIADCZENIE dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje……………… 
                                                                                        (liczba mieszkańców) 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierane będą w sposób: (odpowiednie zaznaczyć 

znakiem x) 
 

 SELEKTYWNY                       NIESELEKTYWNY        

 WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

 

Rodzaj gospodarstwa 

domowego 
 

(odpowiedni kwadrat należy zaznaczyć 

znakiem x) 

 

 

Liczba gospodarstw domowych 

(należy podać liczbę gospodarstw  

domowych  prowadzonych  

na terenie danej nieruchomości)  

 

 

stawka opłaty za 

odpady zbierane 

 w sposób  

 

selektywny 

 

stawka opłaty  

za odpady  

zbierane                

w  sposób  

nieselektywny 

 

iloczyn 

liczby 

gospodarstw 

i stawki 

opłaty 

  Gospodarstwo domowe 

zamieszkałe przez 1 osobę 
 

 

……………………………..  ×   …………….   …………….. =  ………….. 

 Gospodarstwo domowe 

zamieszkałe przez 2 osoby 
 

 

……………………………..  ×   …………….   …………….. =  ………….. 

 Gospodarstwo domowe 

zamieszkałe przez 3 osoby  
        i więcej 
 

 

 

……………………………..  ×   …………….   …………….. =  ………….. 

 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi...................... zł. 
 



6. PONIŻSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

(tj. sklepy, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, cmentarze, podmioty gospodarcze itp.) 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierane będą w sposób: (odpowiednie zaznaczyć 

znakiem x) 
 

 SELEKTYWNY                             NIESELEKTYWNY 

 

 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

 

 

Pojemność pojemnika 

 

 

 

Ilość pojemników miesięcznie 

 

stawka opłaty za 1 

pojemnik  

(odpady zbierane  

w sposób 

selektywny) 

stawka opłaty za 

1 pojemnik  

(odpady  

zbierane                

w  sposób  

nieselektywny) 

Iloczyn ilości 

pojemników                   

i stawki opłaty 

 

120 l 

 

 

………………………….  ×   ………………   ……………….=  ………….. 

 

240 l 

 

………………………….  ×   ……………...   ………………. =  ………….. 

 

1100 l 

 

 

………………………….  ×   ……………...   ………………. =  ………….. 

 
 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi...................... zł. 

 

7. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

/ OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że znane mi są przepisy prawne dotyczące prawdziwości danych zawartych w składanej deklaracji. 

 
 

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

     (miejscowość i data)                                                                 (czytelny podpis składającego deklarację) 

 

8. ADNOTACJE ORGANU  
 Uwagi organu  

Data i podpis przyjmującego deklarację 

 

POUCZENIE: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia                      

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619). 

 

OBJAŚNIENIA: 

 
1. Pod pojęciem gospodarstwa domowego rozumie się jedną osobę utrzymującą się samodzielnie lub zespół osób 

zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie. 

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 do Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem 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. 

3. Opłatę należy uiszczać raz na dwa miesiące, bez wezwania do rąk inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy 

Gminy Radomyśl nad Sanem nr 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radomyśl nad 

Sanem w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

 


