
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/234/2014 
Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wójt Gminy Stara Błotnica 

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ustawy 

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

p ierwsza deklaracja  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian) ….. ….. ……..
Dzień-Miesiąc-Rok 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2.Rodzaj składającego (zaznacz właściwy kwadrat)

właściciel nieruchomości współwłaściciel 

zarządca nieruchomościnajemca, dzieżawca 

D. DANE  IDENTYFIKACYJNE 

3. Nazwisko i imię

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

5 Gmina 6. Ulica 7.

Poczta9. Miejscowość 10. Kod pocztowy 11.

Nr. domu 8. Nr. lokalu

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

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

Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U. z 2012 r. Nr.69, 
poz. 391 z póz.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: 

użytkownik wieczysty 

 inny

4. PESEL

12. Gmina 13.Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

E. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

16. Miejscowość 18. Poczta17. Kod pocztowy



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

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 

20. 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 

21. 

22. 

................................................. …….................................................... 
(data wypełnienia)  (czytelny podpis składającego deklarację)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

24. Oświaczam, że nieruchomość wskazana w części D.1. jest wyposażona w przydomowy kompostownik,
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

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 
2012 r. Nr. 174, poz.1015 z późn. zm.) 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć na każdą nieruchomość odrębnie deklarację do Wójta Gminy Stara Błotnica 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszczane są za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

W razie niezłożeni deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji,  Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za  gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki . 

Opłatę z poz.23 należy wpłacać kwartalnie:             do 31 marca   za I kwartał,            do 30 czerwca  za II kwartał, 
do 30 września za III kwartał,      do 31 grudnia za IV kwartał

na rachunek Gminy Stara Błotnica Nr:  24 9115 0002 0050 0500 0215 0002 
Objaśnienia: 
Odpady ulegające biodegradacji  - wszelkie odpady , które ulegają rozkładowi w warunkach beztlenowych lub tlenowych: 
odpady kuchenne i ogrodowe (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty) , odpady z 
terenów zielonych, papier i tektura, odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50% frakcji tekstyliów), rozdrobnione drewno). 

Miesięczna kwota opłaty (w zł)
liczbę osób wskazanych w poz. 20 pomnożyć przez stawkę opłaty z poz. 21
Opłata kwartalna (w zł)
(kwotę z poz. 22 należy pomnożyć przez   )

G. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

NIE  TAK  

25. 26.

I. ADNOTACJE ORGANU

23.
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