
Załącznik  

do Uchwały nr  XIV/66/15  

Rady Gminy Wyryki  

z dnia  18 grudnia 2015 r.  

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM 

Stempel dzienny/Pieczęć 

urzędu 

 Numer dokumentu 
 

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 2013 r.  poz. 1399 z późn. zm. ) 

 

Składający deklarację: 
 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wyryki 
 

Miejsce składania 
deklaracji: 
 

Urząd Gminy Wyryki 

Wyryki 154 

22-205 Wyryki 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Pierwsza deklaracja1 Powstanie  obowiązku  (data)    (dzień –miesiąc –rok) 

 Nowa deklaracja – zmiana  danych2 Zmiana  danych    (dzień –miesiąc –rok) 

 Korekta  deklaracji3     (dzień –miesiąc –rok) 

 

B. DANE DOTYCZĄCE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

B

.

1 

 Właściciel  nieruchomości  współwłaściciel  Użytkownik   wieczysty  najemca, dzierżawca 

 Zarządca  nieruchomości  wspólnej    Posiadający nieruchomość w zarządzie  lub  

użytkowaniu 

  

B

.

2 

 Osoba  fizyczna  Osoba prawna  Jednostka  organizacyjna   

 Spółka nieposiadająca  osobowości 

prawnej 

   Inny (jaki?)    

 

B.3. DANE IDENTYFIKACYJNE (*wypełnia osoba fizyczna, * *wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna) 

Nazwisko*/Nazwa firmy** 

Imię*/ Nazwa skrócona** 

PESEL* 
 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)** 

Numer telefonu Adres e-mail 

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY 

     

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU POCZTA 

     

B.5. ADRES KORESPONDENCYJNY, WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY NIŻ W CZĘŚCI B.4. 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY 



 

 

    

B.6. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY WYRYKI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY 

NIŻ W CZĘŚCI B.4 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR 

DOMU 

NR LOKALU 

    

 

C. OŚWIADCZAM  ŻE, ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB: 

 SELEKTYWNY  NIESELEKTYWNY 

 

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ (wypełniają właściciele nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy) 

1. LICZBA MIESZKAŃCÓW   

(należy podać liczbę mieszkańców) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

……………………………… X ………………………………………zł = ………………..……………………………zł 

              (liczba mieszkańców)                                          (stawka opłaty)                                 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

……………………………………… x      3 miesiące                         = …………………………….zł 
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)                                                                                                (opłata kwartalna) 
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

 

 

 

……………………..                                                                                                                              …………………………….. 

(Miejscowość i data)                                                                                                                                  (czytelny podpis) 
F. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 

 

P O U C Z E N I E 

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA 1966 R. O 

POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI 

 

 
1. Pole „pierwsza deklaracja" należy zaznaczyć znakiem X w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomość. Deklaracje składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

2. Pole „zmiana danych" należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych  zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

3. Pole „korekta deklaracji" należy zaznaczyć znakiem X  m. in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. 

4. Adres zamieszkania należy podać, jeśli właściciel nieruchomości jest osobą  fizyczną. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. 

5. W przypadku nieuiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, obejmującego miesiące, których dotyczy 

obowiązek wniesienia opłaty lub wpłacenia 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619). 

6. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie określona w drodze decyzji, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 

podobnym charakterze.  

7. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyryki. Ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie 

podlega karze grzywny. 

8. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, zostanie określona w drodze decyzji 

wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

9. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane 

odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.  

 


