
 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi  literami.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

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, na których powstają odpady komunalne ( właściciele nieruchomości w rozumieniu 
                                          ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)  
Termin składania:          - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej                       
                                           nieruchomości odpadów komunalnych 

                                       - 14 dni od dnia wystąpienia zmian danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami    
                                          komunalnymi 
 

Miejsce składania:           Urząd Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn 
 

  

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

WÓJT GMINY ZARSZYN, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
    □    pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku)                                          ………………………………….……… 
                                                                                                                                         (dzień – miesiąc – rok) 
 
    □    zmiana danych zawartych w deklaracji poprzedniej ………………………………….……… 
                                                                                                    (dzień – miesiąc – rok, w którym zaistniała zmiana) 

 
Uzasadnienie zmiany:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
    
    □    korekta deklaracji                                                                                                ………………………………….……… 
            Pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji:                                           (dzień – miesiąc – rok) 
              
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 
 

□ właściciel/współwłaściciel 

□ użytkownik wieczysty 
□ zarządca/użytkownik 

□ inny podmiot władający nieruchomością np. dzierżawca, najemca 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 
fizycznymi, ***informacja nieobowiązkowa 
 

 

Składający: 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 
 
 

Numer PESEL* 
 

 

Identyfikator REGON** Numer NIP** Symbol PKD** 

Numer telefonu*** 
 

 Adres e-mail***  

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 



 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

Obręb ewidencyjny,/numer działki 
 
 

 

F.WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ 
 

 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………. 
                                                                                                                                                               (liczba mieszkańców)                                           

   Wyliczenie miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów segregowanych: 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 

     (liczba mieszkańców)                            (stawka opłaty)                              (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

     

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

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...) 

  
 

G. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI  
 
 
 

Oświadczam, że  na  terenie  mojej  nieruchomości  zagospodarowuję  odpady komunalne ulegające biodegradacji (np. 

resztki  jedzenia,   obierki   warzyw  i  owoców,  trawa, liście)  pochodzące  z  gospodarstwa  domowego   poprzez  ich 

kompostowanie: 

                                     □ tak                     □ nie 

 Jeśli zaznaczono pozycje „tak” proszę podać ilość odpadów kompostowanych ……………………….kg/miesiąc 

 
 
 

 
 

 
 

H.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 
 

 

 

 

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

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pouczenie: 
    Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.    

    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014r.,  poz. 1619 ze zm.). 

 

Objaśnienia: 
 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zarszyn 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. 
 

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 Wójtowi Gminy Zarszyn 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.  Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za 
             kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem  
             art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

       4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za              
            gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 
            zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 
 
       5. Deklarację, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składa właściciel nieruchomości przez 
           którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych  oraz jednostki organizacyjne  
           i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

       6. W zabudowie wielorodzinnej obowiązek składania deklaracji ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością lub    
            właścicielu lokalu jeżeli zarząd nie został wybrany. 
 
       7. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest  złożyć  odrębną deklarację 
            dla każdej nieruchomości. 
 
       8. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – należy wpisać dzień, w którym nastąpiła zmiana np. zmiana 
           liczby mieszkańców, zmiana ilości wytworzonych odpadów) 

 
       9. Korektę należy zaznaczyć w przypadku poprawienia w poprzedniej deklaracji błędów rachunkowych, błędów pisarskich, oczywistych 
           omyłek lub wypełnienia jej niezgodnie z ustalonymi wymaganiami oraz stanem faktycznym 
        
       10. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 
 
       11. Kwotę opłaty należy wpłacać w terminach określonych odrębną uchwałą. 
 

    
 
 
 
 
 
 


