
  

 

Nr dokumentu  Załącznik  

do uchwały nr XXXIX/252/2014 

Rady Gminy Gorzkowice 

z dnia 12 marca 2014 r. 

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

   Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 i poz. 1593); 

Składający: 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, położonych na terenie Gminy Gorzkowice. 

 

 

 

 

Termin 
składania: 

Deklarację należy złożyć w terminie:  
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych;  
- 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości.  

Miejsce 

składania: 

 

 

Urząd Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 
 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
Wójt Gminy Gorzkowice 

Urząd Gminy Gorzkowice 

ul. Szkolna 3 

97-350 Gorzkowice 

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

 pierwsza deklaracja  zmiana danych zawartych w deklaracji ( data zaistnienia zmian………………………………………… 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  właściciel nieruchomości  współwłaściciel        

  użytkownik wieczysty                       jednostka organizacyjna lub zarządca nieruchomości wspólnej

  najemca, dzierżawca                        inny podmiot…………………………………………………………………………………….. 

 
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

   

D1. Składający deklarację 

 4. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 osoba fizyczna                        osoba prawna                   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

 5. Nazwisko 6. Imię/Imiona 

 7.Pełna nazwa składającego deklarację (dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi ) 

 8.PESEL                                                          9.NIP (dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 

fizycznymi )   

10.Nr telefonu (nie 

wymagane) 

D2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat  

 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta 



 
 

D3.DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

21. Kraj 22. Województwo  

 

23. Powiat 

 

24. Gmina 25. Ulica 26. Nrdomu 27. Nr lokalu 

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta 

 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
E.1 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 
 

31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji zamieszkuje 

……………………. osób (podać ilość mieszkańców); 
 

32. Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:


1. selektywny   2. Zmieszany 
 

33.Wyliczenie miesięcznej opłaty 

  

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

                                                           określona uchwałą Rady Gminy Gorzkowice) 

                                                                   
  

 F. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 

 Kwota miesięcznej opłaty (oblicza i wpisuje właściciel) 
 
 

34. 
 

………………………………zł 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

  

 35. Nazwy i liczba załączników  

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 
 36. Imię 37. Nazwisko 

 38. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

- -  

39. Czytelny podpis osoby upoważnionej  

 

I. 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 (tj. Dz.U.z 2012 r., poz.1015 ze zmianami) 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 )               

w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

3. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych                     

z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na stronie internetowej Gminy 

Gorzkowice: www.gorzkowice.pl 

 

http://www.gorzkowice.pl/

