
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/130/2016 

Rady Gminy w Waśniowie 

z dnia 22 lipca 2016 roku 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 
 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

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

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów; 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych  
określonych w deklaracji 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Waśniowie ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów lub za pomocą platformy ePUAP 

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

Wójt Gminy Waśniów  
ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji wynikają z art. 6m ustawy - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ pierwsza deklaracja ………………..…..….. □ zmiana danych zawartych w deklaracji ……………….……….. 
 

                                               (dzień – miesiąc – rok) 
1)

                                                                                       (dzień – miesiąc – rok) 
2)

 

□ korekta deklaracji ………………..…………….. 

                                               (dzień – miesiąc – rok) 
2)

 

 
przyczyna złożenia kolejnej deklaracji: ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz 

□ Współwłaściciel, współposiadacz 

□ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

□ Inny podmiot władający nieruchomością (np. dzierżawca, najemca) 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

□ osoba fizyczna         □ osoba prawna           □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

                                                                                                                         nieposiadających osobowości prawnej) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) NIP  (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

           nieposiadających osobowości prawnej) 

  

Adres zamieszkania / Adres siedziby 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej (dane nieobowiązkowe) 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Numer działki 
3) 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

 

F. Oświadczenie i podpis składającego deklarację 
 

 Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U 

z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Waśniowie ul. Rynek 24 

danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób 

fizycznych/. 
 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599), na podstawie którego organ może wszcząć 

postępowanie egzekucyjne w celu uzyskania należności z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami. 

 

 

 

 

…………………………………..                               ……………………………………………… 
                (miejscowość i data)                                                                            (czytelny podpis) 
 

 
 
 

E. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej 
deklaracji zamieszkuje: 

 
 
 

…………………………… 
      podać liczbę osób 

Oświadczam, że na mojej nieruchomości 
odpady będą zbierane i odbierane w sposób: 

 

selektywny 

□   TAK 

 

nieselektywny 

□   TAK 

Miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa 
domowego wynosi: 
(proszę wpisać stawkę tylko w jedną pozycję w zależności 

od sposobu zadeklarowanej zbiórki odpadów i od liczby osób 
w gospodarstwie domowym) 

 
 
 

………………….. zł 
 

 
 
 

………………….. zł 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w niniejszej 
deklaracji jest wyposażona w kompostownik: □   TAK                 

 

□   NIE 



 
 
 

G. Adnotacje urzędowe 

 

 

Objaśnienia: 
1)

 Data powstania obowiązku opłaty. 
2)

 Data zaistnienia zmian zwartych w deklaracji. 
3)

 Wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości. 

 
Inne uwagi dotyczące deklaracji 
1. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany danych będących podstawą 

ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości mieszkańców, 
przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny itp.). 

2. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, 
omyłkowych itp. 

3. Składający deklarację może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. 
Załącznikami do deklaracji, w szczególności mogą być: 
a) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania; 
b) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju; 
c) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Waśniów; 
d) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Waśniów  pod innym adresem niż adres 

zameldowania. 

 

Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych  

rodzajów odpadów z podziałem na: 

a) frakcję suchą: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale. 

b) pozostałe odpady zmieszane, pozbawione frakcji wymienionych w punkcie a) oraz innych odpadów 

zbieranych selektywnie. 
 
Pouczenie: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do Wójta Gminy w Waśniowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów; 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.  

2. Miejsce złożenia deklaracji: Urząd Gminy w Waśniowie ul. Rynek 24 – Sekretariat lub za pomocą platformy 
ePUAP. 

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób 

w gospodarstwie 

domowym 

Opłata za odpady 

selektywnie zbierane 

Opłata za odpady 

nieselektywnie 

zbierane (zmieszane) 

1 osoba 9 zł miesięcznie 13 zł miesięcznie 

2 osoby 15 zł miesięcznie 22 zł miesięcznie 

3 osoby i więcej 21 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie 


