
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM  KOLOREM 

    …………………………………………………… 

…………………………………………………….  

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:         Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
      (Dz. U. z 2013 r , poz. 1399 z późn.zm.) 

Składający:       Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości  i porządku w gminach. 

Termin składania:       w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia zmiany danych określonych w deklaracji, 
Miejsce składania :     Urząd Gminy w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica 

A. ORGAN WŁAŚCIWY  DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
Wójt Gminy Stara Błotnica 

Urząd Gminy w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica 46 
B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ustawy 
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  pierwsza deklaracja …………………….
    Dzień – Miesiąc – Rok  

     zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian)      ………….……………………
       Dzień – Miesiąc – Rok 

     korekta deklaracji  od  …………………….   do…………………….   
    Dzień- Miesiąc -  Rok              Dzień- Miesiąc -  Rok  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Rodzaj składającego (zaznacz właściwy kwadrat)

 właściciel nieruchomości   współwłaściciel   użytkownik wieczysty 
 najemca, dzierżawca   zarządca nieruchomości     inny      

D. DANE  IDENTYFIKACYJNE  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. Nazwisko i  imię 4. PESEL

5. NIP

6. Nazwisko rodowe 7. Imię ojca 8. Imię matki 9. Nr telefonu

D.1. ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

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

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŻELI JEST INNY NIŻ  ADRES WSKAZANY  W części  D.1. 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta

E. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  KOMUNALNYMI

24. Oświadczam , że odpady z nieruchomości  wskazanej  w części D.1. będą  zbierane w sposób:
 selektywny                   nieselektywny 



F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 
    (wypełnia składający deklarację dla nieruchomości  zamieszkałej) 

 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 

25. 
 
                                                               

Stawka opłaty (w zł) określona  w Uchwale Rady Gminy Stara Błotnica w sprawie wyboru 
metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości opłaty 

26.                
 
      

Miesięczna kwota opłaty  (w zł) 
liczbę osób wskazanych w poz. 25 pomnożyć przez stawkę opłaty z poz. 26. 

27.           
                          
                           

Opłata kwartalna (w zł) 
(kwotę z poz. 27  należy pomnożyć przez 3) 

28.                                                               

G . KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
 
29. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.1. jest wyposażona   w  przydomowy kompostownik,   
 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 TAK                                      NIE 
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
30. Data 
 
   

31. Czytelny podpis (z podaniem imiennie i nazwiska) 
 

 

 
POUCZENIE 

 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 23 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn.zm.) 
I.  ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
   
Objaśnienia: 
Część B – należy wypełnić  
Kwadrat „pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy  
Kwadrat „zmiana danych”- gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty 
np. zmiana liczby osób zamieszkałych spowodowana wyjazdem, narodzinami dziecka, zgonem itp.  
Kwadrat „korekta deklaracji”- w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej wynikającej np. z błędnego ich podania.                
W przypadku korekty deklaracji należy podać okres , którego dotyczy zmiana.  
Część C - należy określić podmiot składającego deklarację   
Deklarację zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród wymienionych powyżej obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub 
podmioty faktycznie władający nieruchomością. Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklaracje lub 
mogę one w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji.  
Część D -  zawiera dane składającego deklarację  
Część E – dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 
Pozycja 24 – należy określić sposób zbierania odpadów  
Zbieranie selektywne – papier i tektura, szkło i opakowania szklane,  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady zielone, 
odpady ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia,  (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach 
itp.) odpady wielogabarytowe, meble,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczne, zużyte opony,  odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół i żużel. 
Zbieranie nieselektywne – zbieranie bez rozdzielenia na poszczególne rodzaje odpadów  
Opłatę z pozycji 28 należy wpłacać w odstępach kwartalnych na nr rachunku bankowego Gminy Stara Błotnica                                            
tj. za I kwartał do 31 marca, za II kwartał do 30 czerwca, za III kwartał do 30 września, za IV kwartał do 31 grudnia.   
Część G -  dane potrzebne do celów sprawozdawczych  
Część H  pozycja 31 – podpis osoby składającej deklarację. W przypadku , gdy składającym deklarację nie jest osoba fizyczna, podpisy składają 
wszystkie osoby statutowo uprawnione do reprezentacji podmiotu.  
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