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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
 ODPADAMI KOMUNALNYMI  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY WIERZCHLAS 
ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   Pierwsza deklaracja                             Zmiana danych w deklaracji 

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   właściciel 

   współwłaściciel  

   użytkownik wieczysty 

   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

   inny podmiot władający/zamieszkujący nieruchomość, jaki …………………………………………………………..  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   osoba fizyczna       

   osoba prawna       

   jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej  

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej) 

 

 

PESEL REGON NIP 

   
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY   
Kraj 

 
Województwo 

 
Powiat 

 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/152/2013 
Rady Gminy Wierzchlas 
z dnia 22 marca  2013 r. 

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi  zmianami) 

 
Składający:  Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy 

Wierzchlas przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 
Termin składania:      do dnia  3 1  m a j a  2 013 r., a także: 
 

 w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość opłaty.  

 

Miejsce składania:  • w Urzędzie Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7 (pokój nr 12) lub 
 • u sołtysa właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości  
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1 selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów 

odpadów. 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTANĄ ODPADY KOMUNALNE   

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Nr działki 
 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 zamieszkała 
 
 
(nieruchomość na której 
zamieszkują mieszkańcy)  
 
 
 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia dział 
F, G 

 

 niezamieszkała, na której powstają 
odpady komunalne 
 
(nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności 
publicznej, szkoły, hotele, ośrodki wczasowe, 
ogródki działkowe, cmentarze, targowiska itp.) 
 
 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
dział F, H . 

 

 w części zamieszkała oraz 
w części niezamieszkała, na 
której powstają odpady 
komunalne 
 
 
 
 

Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia działy F, G, H, I.  

F. OŚWIADCZENIA  
 

F1.  Oświadczam, że gromadzę odpady w sposób:  
 

          SELEKTYWNY 1 (niższa stawka opłaty)   
      
          NIESELEKTYWNY (wyższa stawka opłaty) 

 
F2.   Oświadczam, że na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez 

kompostowanie.  

           TAK                                NIE 
 

F3. Liczba gospodarstw domowych (należy podać liczbę gospodarstw domowych prowadzonych 
na terenie nieruchomości). 

 

 gospodarstwo domowe 1 – 3 osobowe    (ilość ………….. ) 

 gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe    (ilość ………….. ) 

 gospodarstwo domowe  liczące 7  i więcej osób  (ilość ………….. ) 
 

 

 

Podać imiona i nazwiska członków gospodarstwa domowego nr 1: 

1. …………………………………………………………………… 8. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 9. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 10. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 11. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 12. …………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………… 13. …………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………… 14. …………………………………………………………………… 
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2
 na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gosp., obiekty użyteczności publicznej, szkoły, 

hotele, ośrodki wczasowe, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska itp. 

OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  
Liczba gospodarstw domowych 

prowadzonych na terenie 
nieruchomości 

Stawka opłaty zgodna  

z Uchwałą Rady Gminy Wierzchlas 

Wysokość 
miesięcznej opłaty  

 

G1. 
 

G2. 
zł 

G3.     (poz. G1. x poz. G2.) 
zł 

 
H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH2 

  

UWAGA!    Do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przyjąć  wielkość 
pojemników i ich liczbę oraz stawkę za pojemnik  zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Wierzchlas 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, stawki tej opłaty oraz stawki 
za pojemnik określonej wielkości. 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji odpady komunalne 
gromadzone będą w pojemnikach o następujących pojemnościach:  

ODPADY SEGREGOWANE 

H1. 

Wielkości 
Pojemników  

H2.  

Stawka opłaty 
za pojemnik   

H3.  

Liczba pojemników 
(miesięcznie) 

H4.  

Wysokość   
opłaty miesięcznej 

 

(poz. H2. x poz. H3.) 

    80 litrów  zł  zł 

  120 litrów  zł  zł 

  240 litrów  zł  zł 

1100 litrów  zł  zł 

        KP-5 (5000 litrów)  zł  zł 

     KP-7 (7000 litrów)  zł  zł 

 1500 litrów (szkło) zł  zł 

 2500 litrów (tworzywa sztuczne) zł  zł 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami  
H5. 

zł 

ODPADY NIESEGREGOWANE 

H6. 

Wielkości pojemników  
 

H7.  

Stawka opłaty 
za pojemnik  

H8.  

Liczba pojemników 
(miesięcznie) 

H9.  

Wysokość   
opłaty miesięcznej  

 

(poz. H7. x poz. H8.) 

    80 litrów  zł  zł 

  120 litrów  zł  zł 

  240 litrów  zł  zł 

1100 litrów  zł  zł 

KP-5 (5000 litrów)  zł  zł 

KP-7 (7000 litrów)  zł  zł 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami  
H10. 

zł 
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Pouczenie: 

a) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.) 

b) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wierzchlas 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. 

c) 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 Wierzchlas 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. 

d) Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania 
powyżej 2 miesięcy. 

e) W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach                     
o podobnym charakterze. 

f) Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi udostępniony 
będzie na stronie internetowej www.wierzchlas.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.  

g) Płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje w systemie kwartalnym. Opłatę uiszczać należy do 15 
dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, którego dotyczy opłata. 

 

I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, które są CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁE (dział G) 
i CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁE, a powstają tam odpady komunalne (dział H) 

 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami  
(poz. G3 + poz.H5 lub poz.H10) 

      zł 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

       ……………………………….….                                       ………………………………                                            
               (miejscowość i data)                                                                           (czytelny podpis) 

K. ADNOTACJE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


