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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                             Nowa deklaracja w związku ze zmianą danych  
                                                                              (data powstania zmiany __-__-____) 

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   właściciel 

   współwłaściciel  

   użytkownik wieczysty 

   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

        oraz inny podmiot władający nieruchomość 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej) 
 
 

PESEL (dot. osób fizycznych)/ NIP(dot. osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
Dane kontaktowe nr tel. / e-mail   
(pole nieobowiązkowe)             

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj 

 
Województwo 

 
Powiat 

 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

 

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

 
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:        14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 

opadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Miejsce składania:  • w Urzędzie Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7  lub  

                                 •  przesłać na adres Urzędu Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas lub 

• przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy za pośrednictwem Elektronicznej  Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jako załącznik do wniosku w pliku o formatach: PDF lub 
DOC. 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTANĄ ODPADY KOMUNALNE   

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu/lokalu 
 

Nr działki 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 zamieszkała 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
dział F, G 

 

 niezamieszkała, na której 
powstają odpady komunalne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:   

……………………… osób.   (należy podać liczbę mieszkańców) 

Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części E: 

          są zbierane i odbierane w sposób selektywny   
 
          nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny   
 

OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

ODPADY SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY 

1-6 OSÓB KAŻDA KOLEJNA OSOBA POWYŻEJ 6 OSÓB 

G 1. Stawka opłaty za osobę 
              

zł 
G 4. Stawka opłaty za osobę zł 

G 2. Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

 
G 5. Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

 

G 3. Miesięczna kwota opłaty 
(poz. G1. x poz. G2.) 

            zł G 6. Miesięczna kwota opłaty 
(poz. G4. x poz. G5.) 

zł 

Wysokość opłaty za miesiąc, w którym powstały odpady komunalne (G3. + G6.) 
G 7.      
                  zł 

Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy (suma opłat z 3m-cy) 
G 8. 
                  zł 

ODPADY NIE SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY 

G 9. Stawka opłaty za osobę               zł 

G 10. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

G 11. Miesięczna kwota opłaty  (poz. G9. x poz. G10.)             zł 

Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy (suma opłat z 3m-cy) 
G 12.         
                  zł 
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H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

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

ODPADY SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY  

H 1. 

Wielkości 
Pojemników 

H 2.  

Stawka opłaty 
za pojemnik  

H 3.  

Zadeklarowana  
liczba pojemników 

H 4. 

Wysokość opłaty 
(poz. H2. x poz. H3.) 

 

0,12 m3 zł  zł 

0,24 m3  zł  zł 

  1,1 m3  zł  zł 

          7 m 3  zł  zł 

                       Wysokość opłaty za miesiąc, w którym powstały odpady komunalne 
                                                                                                            (suma kwot z poz. H4.) 

H 5. 
zł 

                                   Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy (suma opłat z 3 m-cy) H 6. 
                                   zł                     

ODPADY NIE SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY 

H 7. 

Wielkości pojemników  
 

H 8.  

Stawka opłaty 
za pojemnik  

H 9.  

Zadeklarowana  
liczba pojemników 

 

H 10. 

Wysokość opłaty 
(poz. H8. x poz. H9.) 

0,12 m3 zł  zł 

0,24 m3  zł  zł 

  1,1 m3  zł  zł 

          7 m 3  zł  zł 

                       Wysokość opłaty za miesiąc, w którym powstały odpady komunalne 
                                                                                                         (suma kwot z poz. H10.) 

H 11. 
zł 

                                   Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy (suma opłat z 3 m-cy) H 12.       
                                   zł 

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

            Wysokość opłaty za miesiąc, w którym powstały odpady komunalne   
                                                      (poz. G 7. lub poz. G 12. + poz. H 5. lub poz. H 11.) 

I 1.                    
                                            zł 

                        Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy (suma opłat z 3 m-cy)  
                                                      (poz. G 8. lub poz. G 12. + poz. H 6. lub poz. H 12.) 

I 2.  
                                            zł 

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

 

 

 

 

       ……………………………….….                                       ………………………………                                            
               (miejscowość i data)                                                                           (czytelny podpis) 
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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 (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.) 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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.  

e) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy raz na kwartał bez wezwania z dołu, w terminie do 
15. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

K. ADNOTACJE  

 

 

 

 

 

 

 

 


