
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr VI/53/15 

Rady Gminy w Kamienicy 

z dnia 12 czerwca 2015 r. 

1.PESEL 

           
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

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

(t. j. Dz.U. z 2013 r. poz.1399  ze zm.) 

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

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: 14 dni od dnia otrzymania – dla pierwszej deklaracji lub w ciągu 14 dni od dnia 

zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w 

deklaracji 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: 
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT  GMINY  KAMIENICA, 34-608 KAMIENICA 420 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)     

   □ pierwsza deklaracja       □ zmiana danych zawartych w I deklaracji     □  korekta deklaracji  

 

Przyczyna i data zaistnienia zmian………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   □ właściciel        □ współwłaściciel       □ najemca, dzierżawca       □ użytkownik wieczysty         □ inny 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1.  Osoba Fizyczna 
5. Nazwisko 

 

 

6. Imię 

 

7. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 

 

________-________-____________ 

8. Imię ojca 9. Imię matki 

10. Nr telefonu  
 

11. Adres e-mail 

 

 

D.2.  Dane nieruchomości na której powstają odpady 
12. Kraj 

 
 

13. Województwo 

 

14. Powiat 

 

15. Gmina 

 
 

16.  Kod pocztowy 17. Poczta 

18. Miejscowość 

 
 

19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 

D.3. Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości z D.2. 
21. Kraj 

 
 

22. Województwo 23. Powiat 

24. Gmina 

 
 

25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu 

28. Miejscowość 

 
 

29. Kod pocztowy 30. Poczta 



 

E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji 

odpady będą gromadzone w sposób: 
31. 

             □    selektywny                                           □     zmieszany  
 

 

F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2.  zamieszkuje: 
32. 

…………………………….. 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

 

G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. zamieszkuje 

sezonowo  
33. 

……………………………………… 

 (należy podać liczbę mieszkańców) 

w miesiącach: 

□      □      □       □      □       □      □       □        □     □     □        □ 
I         II        III        IV       V         VI       VII     VIII        IX      X       XI         XII 

 

H. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

Liczba mieszkańców z pozycji F 
34. 

 

Miesięczna wysokość opłaty 

(odpady niesegregowane) 

35. 

………………….   X …………………… = …………………………zł 

(liczba osób z poz.F)  (stawka wg uchwały)   miesięczna kwota 

 

Miesięczna wysokość opłaty 

(odpady segregowane) 

36. 

………………….   X …………………… = …………………………zł 

(liczba osób z poz.F)   (stawka wg uchwały)   miesięczna kwota 

 

Liczba mieszkańców z pozycji G 

37. 

 

Wysokość opłaty dla 

mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość sezonowo 

38. 

 …………………… X …………………….X …………… = ………zł 

(liczba osób z poz. G)   (stawka wg uchwały) (liczba miesięcy)     

 

Roczna wysokość opłaty 

 

39. 

 …………………………… X  12 + .........................= ……..……  zł      

(kwota z poz.35 lub poz. 36)                 (kwota z poz.38)                                                                                   

 

: 

 

 

Płatne w terminach do: 

 

 

40. 

15 marzec                                                              zł 
41. 

15 maj                                                                    zł 
42. 

15 wrzesień                                                            zł 
43. 

15 listopad                                                             zł 

 

I. Określenie wysokości rocznej opłaty dla domków letniskowych lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

 

 

Płatna w terminie do: 

44. 

15 wrzesień                                                      zł za rok 

 

J. Podpis składającego deklarację. 
        

45. Imię 

 

46. Nazwisko 

47. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok) 

 

48. Podpis składającego /osoby reprezentującej składającego/ 



                                           

                                         

                                            POUCZENIE 

 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 

 

                                                 OBJAŚNIENIA 
 

1. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co 

do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane m.in. ilość 

osób zameldowanych, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki. 

2. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Kamienica o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 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. 

4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 

danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości  nie jest 

obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 

 

 

 

 

 

ADNOTACJE ORGANU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


