
 
 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 
 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                          (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 

 

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

                                          i  porządku w gminach , położonych na terenie Gminy Kodrąb 

 

Termin składania              - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

 deklaracji                         - 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  

                                          - 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji  

 

Miejsce składania             Urząd Gminy Kodrąb,  ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb 

deklaracji  

 

Organ właściwy                Wójt Gminy Kodrąb 

do złożenia deklaracji                

      
     

A.  OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□    pierwsza deklaracja                                              (data powstania obowiązku:………………………………....)                    

□    nowa deklaracja – zmiana danych deklaracji
1
      (data powstania zmiany:……………………………………..)                    

□    korekta deklaracji
2
                                                 

                                             
 

 B.  DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ   
 

IMIĘ  I  NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU* 

PESEL / REGON / NIP * 

Imię ojca  Imię matki  Telefon / adres poczty elektronicznej ** 

 

SKLADAJĄCY DEKLARACJĘ   (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  właściciel                                                       

□  współwłaściciel             

□  użytkownik wieczysty                                   

□  inny  podmiot władający nieruchomością 

□  jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 
RODZAJ SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

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

 

C.  ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 
Gmina  Miejscowość 

 

Ulica 

Numer domu/lokalu 

 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 



 

D.  ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA  KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  
Uwaga: właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację co do każdej nieruchomości 
 

 

 

Gmina 

 

 

Miejscowość  Ulica 

Numer domu / numer lokalu 

 

 

Kod pocztowy  Poczta 

 

 E.  OBLICZENIE WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady wskazanej w części D zamieszkuje:  

 

 ……….………….osób  

 (podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) 

 

 

Odpady gromadzone są w sposób   selektywny  /  zmieszany * 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

 

…………………..         x        ……………………………….       =        ………………………………………………………………. 

(ilość osób)                               (stawka od jednej osoby)                              (wysokość miesięcznej opłaty) 

 

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

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

 

F.   PODPIS  SKLADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ  
 

 

 
 

       ……………………………………………                             ………………………………………………. 
                                      (data)                                                                                                                     (czytelny podpis składającego / pieczęć) 
 

 G.  ADNOTACJE ORGANU 

 

 Objaśnienia: 

 

1. Zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby 

mieszkańców) 

2. Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji, jeżeli w wypełnionej 

deklaracji był błąd  (np. błąd rachunkowy lub oczywista omyłka pisarska).  

 

*    niepotrzebne skreślić  

**  podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe 

 

 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 2016 r. poz. 599).  


