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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 2012 r., poz. 391). 
 

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

                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

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

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn    
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

 

Składający: 

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

 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

Numer PESEL* 

 

Identyfikator REGON Numer NIP Symbol PKD 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI,  ZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

Obręb ewidencyjny,/numer działki 

 

 
 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
 

 

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

   □- gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą    

    □ – nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą              
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

     



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

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

       □    Na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni …………….poprzez 

kompostowanie. 

Nieruchomość wyposażona jest w kompostowniki     tak         nie  ( właściwe podkreśl), ilość …………….szt. 
 

 

 

 

 

 

 

E. OŚWIADCZENIE PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym 
 

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

F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 (t.j. Dz. U. z 2012r.,  poz. 1015). 

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem 

należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2.W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 15 kwietnia 

2013 r. albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Zarszyn określi, w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

 

Wyjaśnienia: 

 

1) Stawkę opłaty od osoby - niższą dla segregujących odpady komunalne i wyższą dla niesegregujących ustali Rada Gminy Zarszyn. 

Stawki będą podane do publicznej wiadomości. 

 

Objaśnienia: 

1) Przez nieruchomości zamieszkałe należy rozumieć nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c 

ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek, spędza 

czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami     

u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 

2) Deklarację 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. 

3) W zabudowie wielorodzinnej obowiązek składania deklaracji ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością lub 

właścicielu lokalu jeżeli zarząd nie został wybrany. 

4) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest  złożyć  odrębną deklarację 

dla każdej nieruchomości. 

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami ko0munalnymi należy uiszczać bez wezwania  do 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni 

którego dotyczy opłata – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zarszyn w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę.. 

6) Opłatę należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Zarszyn podany do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Zarszyn. 


