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DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 
prawna  

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391). 

Składaj ący 
 

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdujących się w granicach 
administracyjnych gminy Dobrzeń Wielki, na których powstają odpady komunalne. 

Termin 
składania 

Do 15 kwietnia 2013 r. dla pierwszej deklaracji lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 
obowiązku uiszczania opłaty lub  jego wygaśnięcie oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość opłaty. W przypadku 
zmiany danych właściciela nieruchomości, nie mających wpływu na wysokość opłaty, a także w przypadku zmiany stawki opłaty 
właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni  od dnia zaistnienia zmiany. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

 

URZĄD GMINY W DOBRZENIU WIELKIM 
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy obowi ązkowo wypełni ć) 
Właściciel nieruchomo ści ma obowi ązek zło żenia deklaracji - art. 6m ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 roku o utrzymaniu 
czysto ści i porz ądku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz . 391) 

  1. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

 � 1. pierwsza deklaracja (miesiąc – rok)1)  __ __ - __ __ __ __                            � 2. zmiana danych od (miesiąc – rok)2)  __ __ - __ __ __ __ 

 � 3. wygaśnięcie lub brak obowiązku od (miesiąc – rok)3)  __ __ - __ __ __ __    � 4. zmiana stawki opłaty (miesiąc – rok)4)  __ __ - __ __ __ __ 

 

C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARA CJĘ (należy obowi ązkowo wypełni ć) 
 2. Składaj ący deklaracj ę  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

���� 1. właściciel                 � 2. współwłaściciel                 � 3. użytkownik wieczysty                 � 4. zarządca                 � 5. użytkownik 
 

���� 6. inny podmiot władający nieruchomością (wpisać jaki): ……………………………………………………………………………………………………………..                      

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  osoby fizycznej  

 3. Nazwisko  

4. Pierwsze imi ę 5. Drugie imi ę 

6. Numer PESEL 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA osoby fizycznej  
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowo ść 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI osoby fizycznej, wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowo ść 25. Kod pocztowy 26. Poczta 
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         C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub niebędącej osobą fizyczną 
           
 27. Składaj ący deklaracj ę  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

 ���� 1. właściciel                 � 2. współwłaściciel                 � 3. użytkownik wieczysty                 � 4. zarządca                 � 5. użytkownik 
 

  ���� 6. inny podmiot władający nieruchomością (wpisać jaki): …………………………………………………………………………………………………………..                      
  28. Forma prawna (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

�1. osoba fizyczna prowadząca działalność gopodarczą*    � 2. osoba prawna**   � 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej** 

29. Nazwa pełna 

30. Nazwa skrócona 

31. PESEL * 32. NIP */** 33. REGON ** 

                C.5. ADRES SIEDZIBY osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub niebędącej osobą fizyczną 

 34. Kraj 35. Województwo 36. Powiat 

37. Gmina 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 

41. Miejscowo ść 42. Kod pocztowy 43. Poczta 

         C.6. ADRES DO KORESPONDENCJI osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub niebędącej osobą 
         fizyczną, wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby 

 44. Kraj 45. Województwo 46. Powiat 

47. Gmina 48. Ulica 49. Nr domu 50. Nr lokalu 

51. Miejscowo ść 52. Kod pocztowy 53. Poczta 

 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy obowi ązkowo wypełni ć) 
 
Należy poda ć adres nieruchomo ści z której b ędą odbierane odpady komunalne. 
 

54. Gmina 

DOBRZEŃ WIELKI 
 

55. Ulica 56. Nr domu      57. Nr lokalu 

58. Kod pocztowy 
 

59. Miejscowo ść 

 

E. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMO ŚCI ZAMIESZKAŁYCH 5) (należy obowi ązkowo wypełni ć) 
Oświadczam, że dla nieruchomo ści wskazanej w cz ęści D lub w zał ączniku nr 1 odpady komunalne zbierane b ędą w sposób  
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

   

Sposób zbierania odpadów komunalnych: Liczba osób w 
gospodarstwie 

Stawka opłaty (zgodnie z 
obowi ązującą uchwał ą) 

Wysoko ść opłaty miesi ęcznej 

60. 

          ����   SELEKTYWNY6)             

61. 62. 

 63. 

          ����    NIESELEKTYWNY         
 

64. 65. 

 

        INFORMACJA DODATKOWA 7): 
 

Oświadczam, że nieruchomo ść wskazana w cz ęści D niniejszej deklaracji 
wyposa żona jest w kompostownik (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

66. 
 

           ���� TAK   ���� NIE 
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F. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 8)
(należy obowi ązkowo 

wypełni ć) 
           Oświadczam, że dla nieruchomo ści wskazanej w cz ęści D odpady komunalne zbierane b ędą w sposób jak podano w tabeli poz. 

67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100,103,106. 
 

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych 
Liczba 

pojemników / worków 

Stawka opłaty 
(zgodnie 

z obowi ązującą 
uchwał ą) 

Wysoko ść opłaty 
miesi ęcznej 

Odpady zmieszane 
przy prowadzeniu 
selektywnej zbiórki 
odpadów 6) 

Pojemnik 60-80 l 
67. 68.  

                    , 

69. 
  
                   , 

Pojemnik 110-120 l 
70. 71. 

                    , 

72. 
 
                   , 

Pojemnik 240 l 
73. 74. 

                    , 

75. 
 
                   , 

Pojemnik 1100 l 
76. 77. 

                    , 

78. 
 
                   , 

Pojemnik 5 000 l 
79. 80. 

                    , 

81. 

                  , 

Pojemnik 7 000 l 
82. 83. 

                    , 

84. 

                  , 

Pojemnik 10 000 l 
85. 86. 

                    , 

87. 

                  , 

Odpady zmieszane 
bez prowadzenia 
selektywnej zbiórki 
odpadów 

Pojemnik 60-80 l 
88. 89. 

                    , 

90. 
                     
                    , 

Pojemnik 110-120 l 
91. 92. 

                    , 

93. 
                     
                    , 

Pojemnik 240 l 
94. 95. 

                    , 

96. 
 
                    , 

Pojemnik 1100 l 
97. 98. 

                    , 

99. 
 
                    , 

Pojemnik 5 000 l 
100. 101. 

                    , 

102. 
 
                    , 

Pojemnik 7 000 l 
103. 104. 

                    , 

105. 
 
                    , 

Pojemnik 10 000 l 
106. 107. 

                    , 

108. 
 
                    , 

Kwota nale żnej opłaty dla nieruchomo ści niezamieszkałych stanowi sum ę kwot wykazanych w poz.: 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108. 

109. 
 
                    ,               

  
INFORMACJA DODATKOWA 7): 
 

Oświadczam, że nieruchomo ść wskazana w cz ęści D niniejszej deklaracji wyposa żona jest w 
kompostownik (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

110. 

      ���� TAK   ���� NIE 

 
 

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESI ĘCZNEJ9) (należy obowi ązkowo wypełni ć)   

Kwota nale żnej opłaty stanowi sum ę kwot wykazanych w poz. 62, 65 oraz 109 
(po zaokr ągleniu do pełnych zł) 10) 

111. 

                                                                         ZŁ 

H. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU11) 
    (należy obowi ązkowo wypełni ć w przypadku wyboru w cz ęści B poz.1 pkt 3.)  

112. Opis stanu faktycznego 
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I. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRAWIDŁOWE OBLICZE NIE OPŁATY12) 
    (należy obowi ązkowo wypełni ć) 

113. Imię 114. Nazwisko  115. Stanowisko/Funkcja 

116. Adres e-mail 117. Numer telefonu kontaktowego / słu żbowego 

118. Data (dzień-miesiąc-rok)  
 
                                  __ __  -  __ __  -  __ __ __ __ 

119. Czytelny podpis / podpis i piecz ęć 
 
 
 

 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
       (należy obowi ązkowo wypełni ć) 
 
Oświadczam, że podane w deklaracji dane s ą zgodne z posiadan ą wiedz ą pod rygorem wynikaj ącym z przepisów prawa powszechnie 
obowi ązującego oraz zobowi ązuję się wnosi ć opłat ę wskazan ą w poz. 111 - w terminie okre ślonym uchwał ą Rady Gminy Dobrze ń 
Wielki ). 

 

Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z prze pisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

120. Imię 121. Nazwisko 

122. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 

  ---   ---     

123. Czytelny podpis / podpis i piecz ęć składaj ącego / osoby reprezentuj ącej 

  K. ADNOTACJE  URZ ĘDOWE 
 
 
 

Data zło żenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)  
 
                                 __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

Czytelny podpis / podpis i piecz ęć przyjmuj ącego deklaracj ę 
 
 
 

 

 
Objaśnienia: 
 

1) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:  

- do 15 kwietnia 2013 r.  - dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których w dniu wejścia w życie uchwały powstają odpady komunalne, 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilości osób zamieszkałych, ilości pojemników 

na odpady komunalne itp.), 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. Natomiast w przypadku zmiany danych właściciela nieruchomości, nie mających wpływu na 

wysokość opłaty (np. zmiana danych osobowych, zmiana adresu itp.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3) W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza granicami gminy Dobrzeń Wielki 

powyżej 1-go miesiąca itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji wypełniając część B, C, D, H, I, oraz J deklaracji. W części H należy przedstawić opis 

stanu faktycznego. 

4) W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w odrębnej uchwale, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 

14 dni od dnia jej obowiązywania.  

5) Opłata dla nieruchomości zamieszkałych zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym  oraz obowiązującej stawki opłaty. W przypadku selektywnego zbierania odpadów stawka z 

pozycji 62 a w przpadku nieselektywnego zbierania z poz.65. Mieszkańcem danej nieruchomości jest osoba posiadająca stałe lub czasowe zameldowanie, a także osoba, która 

zazwyczaj spędza w niej czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 

interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 

6) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji 

naliczy opłatę jak za odbiór i zagospodarowanie nieselektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 

7) Dane niezbędne do celów sprawozdawczych w myśl art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 391). 

8) Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz obowiązującej stawki opłaty. 

9) W przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej opłatę wylicza się w części G jako sumę opłat wyliczonych w części E i F. 

10) Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) – podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty 

prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej 

niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

11) Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie lub brak obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnia się w przypadku 

wyboru w części B poz.1 pkt 3. 

12) Część J wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składające deklarcję.  

13) Deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłat w terminie określonym w odrębnej uchwale, na rachunek bankowy Gminy Dobrzeń WIelki lub w kasie Urzędu Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, począwszy od m-ca lipca 2013 r.  


