
Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, czarnym  

lub niebieskim kolorem.   

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami. 

 

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

 
Składający:           Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i  
porządku w gminach: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i 
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością) 

 
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie          

obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość 
 
Miejsce składania: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
 Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

                Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 pierwsza deklaracja 

 

               Nowa deklaracja składana w przypadku:  

 

 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty      data:............................. 

 ustanie obowiązku uiszczenia opłaty                                                data:............................. 

 

……………………………………………………………………………….. 
                                           (proszę podać datę i przyczynę zmiany) 

 

               Korekta deklaracji pierwszej 
 

  ….....................................………………………………………       data:............................ 

      (Należy dołączyć pisemne  uzasadnienie przyczyny  

                                korekty deklaracji.) 
 C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 1.  Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej 

2.  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 właściciel  współwłaściciel  użytkownik wieczysty  zarząd lub użytkowanie 

 inne ...................................................................................................................................................................... 

 posiadanie ............................................................................................................................................................ 
 (podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego) 
3. Miejsce/a (adres/y) położenia nieruchomości na której powstają odpady komunalne  

(oraz Nr ewidencyjny nieruchomości z rejestru gruntów) 

............................................................................................................................................................................... 
4. Nazwa/Nazwisko i Imię składającego deklarację 

............................................................................................................................................................................... 
5. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w Dziale C pkt 2) 

............................................................................................................................................................................... 



6. Identyfikator podatkowy: 
 

 PESEL .......................................... 
(dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku 

od towarów i usług ) 
 NIP ............................................... 
7. Telefon kontaktowy i e-mail (dane nieobowiązkowe): 

................................................................................................................................................................................ 

 

C.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

8. Kraj 

...................................... 

9. Województwo 

................................................................... 

10. Powiat 

....................................................................... 
11. Gmina 

....................................... 

12. Ulica 

................................................................... 

13. Nr domu/Nr lokalu 

...................................................................... 
14. Miejscowość 

...................................... 

15. Kod pocztowy 

................................................................... 

16. Poczta 

.................................................................... 
D.  
 

OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę niższą 

(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

pozostałe odpady zmieszane); 
 nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą 

 moja nieruchomość wyposażona jest w kompostownik o pojemności ok. ....... m³ 

 nie posiadam kompostownika 

 

Ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych wynosi ok. ................. litrów miesięcznie. 
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
E.1  LICZBA MIESZKAŃCÓW I GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

 OŚWIADCZAM, ŻE na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C. 1. pkt. 3 niniejszej deklaracji: 
•••• zameldowana jest następująca liczba osób … 
•••• zamieszkuje faktycznie następująca liczba osób .... 
 

W przypadku rozbieżności w liczbie osób zameldowanych, a zamieszkałych należy wyjaśnić przyczynę w zał. 1 

do deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „Wykaz osób 

zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym” 

 

• prowadzona jest następująca ilość gospodarstw domowych ...., w tym: 

 

1) liczba gospodarstw domowych 1-4 osób .... 

2) liczba gospodarstw domowych powyżej 4 osób .... 

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną 

osobę utrzymującą się samodzielnie 

Uwaga! 

Należy wypełnić załącznik nr 1 stanowiący wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
E.2 MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE: 
 GOSPODARSTWO DOMOWE DO 4 OSÓB 

 

         x                  =             

 liczba mieszkańców  stawka opłaty  wysokość miesięcznej  

 w gospodarstwie domowym    opłaty  
 

stawka opłaty wynosi -                

…… zł/osobę 

GOSPODARSTWO DOMOWE POWYŻEJ 4 OSÓB: 
 

Wysokość miesięcznej opłaty należy wyliczyć wg następującej formuły  
            +  (        x        )  =         

 opłata   liczba mieszkańców  stawka opłaty  wysokość miesięcznej 

 za 4 osoby  powyżej 4 osoby    opłaty  

  w gospodarstwie domowym* 
 

1. stawka opłaty dla 1-4 
osób wynosi – ……… 
zł/osobę, 
 
2. stawka opłaty dla 
każdej kolejnej osoby w 
gospodarstwie wynosi - 
…….. zł/osobę,  



 
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY WYNOSI: ...........    (słownie: …............................................................) 
(suma opłat z w/w gospodarstw domowych) 

 

 

 

 
E.3 MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW GROMADZONYCH NIESELEKTYWNIE 

 Ilość osób w gospodarstwach domowych: 

 

         x           =          

 liczba mieszkańców  stawka opłaty  wysokość miesięcznej  

 w gospodarstwie domowym    opłaty  
 

stawka opłaty wynosi -             

…….. zł/osobę 

  
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY WYNOSI: ...........    (słownie: …............................................................) 
 

F. ZAŁĄCZNIKI (należy zakreślić i dołączyć właściwe w przypadku wystąpienia danych okoliczności) 

 1. Dokument potwierdzający nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez właściwe 

instytucje, a w szczególności: zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, domy dziecka, jednostki wojskowe, 

szkoły i uczelnie – w przypadku pobierania nauki i zamieszkiwania poza miejscem zamieszkania; 

2. Dokument potwierdzający, iż dany mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej 

gminie; 

3. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod innym adresem; 

4. Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  
 

 26. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 

 

 

............................................ 

27. Czytelny podpis (pieczęć) składającego / osoby 

reprezentującej składającego 

.................................................................. 
H. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 28. Uwagi 

 

 

 

 

 

  29.  Data i podpis przyjmującego deklarację 

 

 
  
Uwaga: deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie ! 
 
 
POUCZENIE: 
W przypadku nieuiszczenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
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 z późn. zm.). 
 
 
OBJAŚNIENIA: 
 

1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację                      
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
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 uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

2. Art. 6o. ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta określa, 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, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się 
ze zdeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w drodze decyzji zostanie 
naliczona opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych wraz z należnymi odsetkami. 

 



Załącznik nr 1 do deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
 
 
              
................................................................. 
 (miejscowość, nr domu/nr lokalu) 

 

 

Wykaz osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

 

L.p.  Imię i nazwisko 

          
             
                     
             
          
       
           

           

           

            
          
           
                 
                      

                       
 

 

Uwaga: 

Jeżeli na nieruchomości występuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, prosimy o wypełnienie 

oddzielnych wykazów dla poszczególnych gospodarstw domowych. 

Za osobę zamieszkałą należy rozumieć osobę, która przebywa na danej nieruchomości w celu 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych  

 

 

 

                
 ...................................................................... ............................................ 

 (data) (podpis) 

 


