
 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA JASNE POLA, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

NR DEKLARACJI (wpisuje pracownik Urzędu Gminy) 
 

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: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nieruchomością 

Termin  składania: 

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Wójt Gminy Słupia 
Słupia 136, 96-128 Słupia 

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

□  pierwsza    

        deklaracja 

□  zmiana danych zawartych w deklaracji:  

data powstania zmiany - -  
                                                  (dzień - miesiąc - rok) 

□  korekta deklaracji: 

data korekty - -  
            (dzień - miesiąc - rok)  

 

 

Przyczyna dokonania zmiany/korekty: ............................................................................................................................. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
□ inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
RODZAJ SKŁADAJACEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ osoba fizyczna □ osoba prawna  

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej □ osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA PODMIOTU 
 

PESEL (osoby fizyczne) 
 

REGON, NIP (podmioty niebędące osobami fizycznymi) NR TELEFONU 
 

DATA URODZENIA (osoby fizyczne) IMIĘ OJCA (osoby fizyczne) IMIĘ MATKI (osoby fizyczne) ADRES E-MAIL 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU/NR LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SŁUPIA, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
 

NR DOMU/NR LOKALU 
 

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne będą zbierane w następujący sposób: 

□ selektywny (segregowane odpady komunalne) □ nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) 



OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(należy wypełnić dla właściwego rodzaju nieruchomości) 

G. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ………...… osób. 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: ……………..…  x  ………...…………  =  …………………………………………….  zł 
                                                (liczba mieszkańców)         (stawka opłaty)               (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 

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

(słownie: ………………………………………………………………………..…………………………………………….zł) 

H. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE (NIEZAMIESZKAŁE) 

Liczba i rodzaj pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych: 

H.1. Pojemniki o pojemności 120l ……...……..…. 
(liczba pojemników) 

x ……….……. 
(stawka opłaty) 

= …………………………………..…… 

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

H.2. Pojemniki o pojemności 240l ……...……..…. 
(liczba pojemników) 

x ……….……. 
(stawka opłaty) 

= …………………………………..…… 

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

H.3. Pojemniki o pojemności 1000l 

 

...…….……..…. 
(liczba pojemników) 

x 

 

……….……. 
(stawka opłaty) 

= 

 

…………………………………..…… 

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………….….  zł 
                                                                                                                                           (suma opłat z punktów H.1, H.2, H.3) 
 

(słownie: ………………………………………………………………………..…………………………………………….zł) 
 

I. NIERUCHOMOŚCI MIESZANE (CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁE, CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁE)   
(należy wypełnić część H oraz część I) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………..………….….  zł 
                                                                                                                                  (suma opłat z części G i części H) 
(słownie: …………………………………………………………………………..…………………………………………….zł) 
 

J. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

 
 

………………………………………………..……………………………………… x ……..……………… = ……………………………. zł 
Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez 
część roku 

 Roczna ryczałtowa 
stawka opłaty 

 Wysokość rocznej opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

(słownie: ………………………………………………………………………..…………………………………………….zł) 

K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ    

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
 
 

CZYTELNY PODPIS  
 
 

ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 

Pouczenie 
1. W przypadku niedokonania wpłaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji 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 2016 r. poz. 599). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowania odpadami komunalnymi. W  razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Słupia 
określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne 
dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Słupia w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.  


