
               

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 
Podstawa     Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

prawna:         (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

 

Składający:  Formularz przeznaczony dla właścicieli  nieruchomości zamieszkałych lub właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na   

                     terenie  Gminy Głuchów 

 

Terminy składania deklaracji: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania:    Urząd Gminy Głuchów; Aleja Klonowa 5; 96-130 Głuchów.  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

WÓJT GMINY GŁUCHÓW 

Aleja Klonowa 5 

96-130 Głuchów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 
1) PIERWSZA DEKLARACJA 

                                                                                                                                                                                    
DATA POWSTANIA OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCEJ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA                                                                                 

                                                                                                            Dzień       Miesiąc        Rok 

 
2) ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ  DEKLARACJI (NOWA DEKLARACJA) 

 

DATA ZMIANY                           -                  -                  
*   

                              Dzień         Miesiąc       Rok   

                           

 

3) KOREKTA DEKLARACJI        DATA                         
                                                                                      Dzień         Miesiąc       Rok   

B.1.  UZASADNIENIE PRZYCZYNY ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

� 1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. użytkownik wieczysty � 4. najemca � 5. dzierżawca 

� 6. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  � 7. inny podmiot 

władający nieruchomością 
 



RODZAJ SKŁADAJACEGO 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                                                                                             
OSOBA FIZYCZNA  �                       OSOBA PRAWNA  �                       JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA      

                                                                                                                       NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ  �                                   

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

NAZWA PEŁNA/ IMIĘ NAZWISKO 

IDENTYFIKATOR: REGON                                            PESEL 

D.1. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA NR TELEFONU 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż w D.1. 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
GMINA ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

 
E.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

     ZAMIESZKAŁA        DOMEK LETNISKOWY/ NIERUCHOMOŚĆ    

WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE 
 

F  OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

1. Oświadczam, iż odpady komunalne powstające na nieruchomości będę zbierał (zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

          

             selektywnie                                  jako zmieszane odpady 

 

 
G. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

 

       zamieszkuje:……………………………………….. (należy podać liczbę mieszkańców)* 



 

2. Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Lm
**

                     x StSE  lub  Stzm 
**    

                    =   Wop                t                
 

  

Wop- Wysokość opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi należna za 1 miesiąc ustalona za pomocą podanego 

wzoru (stanowiąca iloczyn: zadeklarowanej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

  

Lm- zadeklarowana  liczba mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości; 

 

StSE- stawka opłaty wskazana w uchwale Rady Gminy Głuchów w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla odpadów zbieranych selektywnie, obowiązująca w 

dniu składania deklaracji, lub 

 

Stzm- stawka opłaty wskazana w uchwale  Rady Gminy Głuchów w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty  dla zmieszanych odpadów komunalnych, 

obowiązująca w dniu składania deklaracji,  

 

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

 

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

 
* dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości, 
** 

Wypełnić pola wartościami podanymi w objaśnieniach, 
***

Podać wartość, z rubryki Wop, ustaloną za pomocą wzoru podanego powyżej 
 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE, 

WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

 

       znajduje się:……………………………………………………………...  

(należy podać liczbę domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku) 

 

2. Wyliczenie  ryczałtowej opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 

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

 Liczba domków letniskowych               ryczałtowa roczna stawka                      wysokość opłaty za gospodarowanie  

 lub innych nieruchomości                    od jednego domku letniskowego          odpadami komunalnymi od domku letniskowego 

wykorzystywanych na cele                    lub innych nieruchomości                    lub innych nieruchomości wykorzystywanych  

         rekreacyjno-wypoczynkowe,                  wykorzystywanych na cele                    na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych                  

wykorzystywanych jedynie                    rekreacyjno-wypoczynkowe,                jedynie  przez część roku                                     

przez część roku                                    wykorzystywanych jedynie      

                                                      przez część roku                                                                        

 

Wysokość ryczałtowej  opłaty rocznej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

………………..zł. 

 

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

 

 

 



 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

 

 

 

…………………………………………                                                       ……………………………………  

              (miejscowość i data)                                                                                    ( czytelny podpis)  

 

 

 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

 

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty z poz. 

 G i H  lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  z przepisami ustawy 

 z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 

2. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej 

wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania 

odpadów komunalnych była świadczona. 

 

Objaśnienia 

 

1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X”, w przypadku gdy właściciel 

nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą 

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2)  Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni 

od nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

3)  Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć „X” m.in. w przypadku błędu  

(np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie 

 z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 

poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn 

korekty.   

4) Jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika osoby zobowiązanej,  

to do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo wraz 

 z dowodem uiszczania opłaty 


