
Numer ewidencyjny                                        Załącznik do Uchwały Nr VII/62/2015
                                       Rady Gminy Żelazków
                                       z dnia 11 czerwca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY1

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK ORGANU 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

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

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

Miejsce składania: Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62 – 817 Żelazków

Termin składania: Deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  należy  składać  w 
terminach określonych w art. 6m ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz.1399 z późn. zm.)

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji
Wójt Gminy Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków

B. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 Pierwsza deklaracja2

Dotyczy opłaty od miesiąca:          ….........     -   …................
                                                           (miesiąc)              (rok)

 Nowa deklaracja3

Dotyczy opłaty od miesiąca:          ….........     -   …................
                                                           (miesiąc)              (rok)

 Korekta deklaracji
Dotyczy opłaty od miesiąca:          ….........     -   …................
                                                           (miesiąc)              (rok)

Deklaracja składana w związku z :

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

C. Dane składającego deklarację

C.1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
C.2. Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel, użytkownik  wieczysty lub posiadacz
 współwłaściciel, współposiadacz
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością (np. dzierżawca, najemca)
C.3. Dane identyfikacyjne składającego deklarację
Imię i nazwisko*/Nazwa pełna* (niepotrzebne skreślić)                        

PESEL NIP REGON

Imię ojca, imię matki

_____________________________
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2 Pierwsza deklaracja dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (zgodnie z art. 6m ust.1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
3 Nowa deklaracja dotyczy: deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wynikającej ze zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty (zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).



D. Adres siedziby/adres zamieszkania
Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Telefon Adres e-mail

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną  
deklarację)
Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (należy podać w przypadku, kiedy nie jest możliwe określenie adresu nieruchomości) 

                                                                        

F. Sposób zbierania odpadów (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)


odpady zbierane selektywnie


odpady nie zbierane selektywnie
Obowiązująca wysokość stawki opłaty określona w uchwale Rady Gminy Żelazków w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz wysokość stawki tej opłaty


przy zadeklarowanej zbiórce selektywnej – ..............................................................zł /osobę zamieszkującą nieruchomość /miesiąc 


przy deklarowanym braku selektywnej zbiórki odpadów - ...................................zł/osobę zamieszkującą nieruchomość /miesiąc

G. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E
Na terenie nieruchomości zamieszkuje:

……………………………………………………………
       (należy podać słownie liczbę mieszkańców)

H. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  przy zadeklarowanej zbiórce  selektywnej*/
nieselektywnej *  wynosi (obliczana jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

....................................................... osoby    x      ...........................................................zł/osobę     =     .......................................................zł/miesiąc
(liczba osób zamieszkujących                             (miesięczna stawka opłaty                                            (wysokość miesięcznej opłaty)
daną nieruchomość)                                             za osobę)

I. Podpis składającego deklarację*/ osoby reprezentującej składającego deklarację* (niepotrzebne skreślić).

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

J. ADNOTACJE ORGANU



POUCZENIE
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. 2014, poz. 1619 ze zm.).

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

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Żelazków 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 (z wyłączeniem 
uchwalenia nowej stawki opłaty) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

2) Zgodnie  z  art.  6o  cytowanej  ustawy  w  razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji, Wójt Gminy Żelazków określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

3) Wysokość stawki za selektywne i  nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz terminy, 
częstotliwość i  tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  określono w 
odrębnych uchwałach.


