
DEKLARACJA O WYSOSKO ŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,  
                                     poz. 391 z późn. zm) 
Zobowiązany do  
złożenia deklaracji:   Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie  
                                    Gminy Dzierzkowice lub właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne 
Termin składania  
deklaracji:                  Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości  
                                     są obowiązani złożyć w terminie do 31 maja 2013r.  
                                     Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego    
                                     mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
Miejsce składania  
deklaracji:                   Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice 

A. Obowiązek złożenia deklaracji 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

Pierwsza deklaracja Data złożenia deklaracji Zmiana deklaracji Data złożenia deklaracji 

 
 

 

 

  

B. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

Właściciel Użytkownik Posiadacz Współwłaściciel Współużytkownik Współposiadacz Inny władający 
nieruchomością 

       

C. Dane składającego deklarację 

Nazwisko 
 

Imi ę 
 

Drugie imię 
 

PESEL 
 

Nr telefonu 
 

Adres e-mail 
 

D. Adres nieruchomości zamieszkałej/niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

E. Adres do korespondencji w przypadku gdy jest inny niż w pkt. D 

Kraj 
 

Województwo 
 

Gmina 
 

Ulica 
 Nr 

domu 
 Nr 

lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod Pocztowy 
 



DOTYCZY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

F. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

F.1. Usługi podstawowe 

TAK  NIE  Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane 
i przekazywane do odbioru w sposób selektywny 
(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”)   

Kwota miesięcznej  
opłaty w zł 

1  1   

2  2   

3  3   

Ilość 
gospodarstw 
domowych na 
nieruchomości 

4  

Ilość osób w gospodarstwie 
domowym 
(zaznaczyć właściwy kwadrat  
stawiając znak „X”) 
 4 i więcej   

RAZEM:  

DOTYCZY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKANYCH  

TAK NIE 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady 
komunalne będą zbierane i przekazywane do 
odbioru w sposób selektywny 
(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

 
 

Kwota miesięcznej  
opłaty w zł 

Worek lub pojemnik 60l   

Pojemnik 120l   

Pojemnik 240l   

Pojemnik 1100l   

Deklaruj ę następującą ilość kontenerów, pojemników, 
worków przeznaczonych  do zbierania odpadów 
komunalnych 
(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”) 

Pojemnik 2500l   

RAZEM:  

G. Pouczenie 

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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.  
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 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. 

H. Oświadczenia i podpis składającego deklarację 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb 
wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101/2002, poz.926).  
                                                    

  ………………………………… 
   Czytelny podpis  

I. Podpis składającego deklarację: 

Nazwisko Imi ę 

Data wypełnienia deklaracji: Czytelny podpis składającego deklarację: 

 
Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).  


