
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/273/2013 
              Rady Miejskiej w Sulejowie 
              z dnia 31 maja 2013r.  

 

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

PESEL/REGON 

           
(SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ) 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 

 
Składający: 
 
 
 
Miejsce składania:  
 
Termin składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391, poz. 951, zmiany z 2013 r. poz. 21, poz. 228) 
 

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne  i osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością , 
na której  zamieszkują mieszkańcy. 
 

Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 
 
Pierwszy termin składania do 30 czerwca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia,                       
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 

      pierwsza deklaracja                                                                                            korekta deklaracji ( data powstania zmian _____-_____-_____) 
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 

                     Właściciel nieruchomości                                Współwłaściciel                                  Najemca, dzierżawca 

 

                     Użytkownik wieczysty                                     Zarządca nieruchomości                    Inny 
 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
     Osoba fizyczna                            Osoba prawna                        Jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię / Pełna nazwa 
 
 
 
 

 
Tel.

1
 e-mail:

1
 

Adres zamieszkania /adres siedziby (adres do korespondencji)  

Kraj:  Województwo:  Powiat:  

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI – dla której składana jest deklaracja
2
 

 
Ulica: 

 
 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: 

Miejscowość: 
 
 

Kod pocztowy: Poczta: 

                                                           
1
 Nieobowiązkowe 

2
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć deklarację oddzielnie  



Nieruchomość jest:: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     zamieszkała                           w części zamieszkała, w części niezamieszkała                  niezamieszkała 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej nie wypełniać części E, F, G oraz H deklaracji. 

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 

                         selektywny 
3
                                                       zmieszany

4
                                  

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZEBRANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

zebranymi w sposób 

selektywny 

Liczba osób Stawka opłaty 

ustalona w 

obowiązującej 

uchwale  

 

 

( zł/ osobę /miesiąc) 

Wysokość opłaty miesięcznej 

 

 

 

( kol. 1 x kol. 2) 

 

( zł/miesiąc) 

Wysokość opłaty za okres 

rozliczeniowy 

(dwumiesięczny) 

 

(dwukrotność opłaty z kol. 3) 

 

( zł/ okres rozliczeniowy) 

1 2 3 4 

  

zł. zł. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres rozliczeniowy ( dwumiesięczny) 
zł. 

G.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZEBRANYMI W SPOSÓB ZMIESZANY 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

zebranymi w sposób 

zmieszany 

Liczba osób Stawka opłaty 

ustalona w 

obowiązującej 

uchwale  

 

 

( zł/ osobę/miesiąc)
 

Wysokość opłaty miesięcznej 

 

 

 

( kol. 1 x kol. 2) 

 

( zł/miesiąc) 

Wysokość opłaty za okres 

rozliczeniowy 

(dwumiesięczny) 

 

(dwukrotność opłaty z kol. 3) 

 

( zł/ okres rozliczeniowy) 

1 2 3 4 

  

zł. zł. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres rozliczeniowy ( dwumiesięczny) 
zł. 

H. CAŁKOWITA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (za okres rozliczeniowy – dwumiesięczny) 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w 

sposób selektywny za okres rozliczeniowy( dwumiesięczny) + wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób zmieszany 

za okres rozliczeniowy ( dwumiesięczny) zł. 

I.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  

Data: (dzień – miesiąc – rok) Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska / pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 

POUCZENIE: 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu egzekucyjnego. 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2012 r. poz. 391, poz. 951, zmiany z 2013 r. poz. 21, poz. 228) 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 właściwy organ 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

                                                           
3
 Selektywny sposób zbierania polega na segregacji odpadów na: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, odpady zielone, zimny popiół i żużel. 
4
 Odpady komunalne nie zbierane w sposób selektywny. 


