
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
(Dz. U. z 2016 r. , poz. 250, z poźn.zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Przystajń, przez których
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz  jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające  
nieruchomością. 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Przystajń 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

Miejsce składania Urząd Gminy Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Pierwsza deklaracja                           Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający:  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  osoba fizyczna         osoba prawna        jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa: 

PESEL (dotyczy osób fizycznych)          

                 

REGON  (nie dotyczy osób fizycznych)

Tytuł prawny do nieruchomości: (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 właściciel, współwłaściciel,
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 
 inny podmiot władający nieruchomością (np. posiadacz, dzierżawca, najemca)

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

C.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zamieszkuje:  .......................... osób.
                                                                                                             (podać liczbę osób)

Na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zameldowanych jest: ............................osób.
                                                                   (podać liczbę osób)



D. USTALENIE WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części C 1.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ustalona uchwałą  Rady Gminy 
Przystajń w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty

2.           

        zł./miesiąc

Wysokość kwartalnej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi: 
      (kwotę z pozycji 2. należy pomnożyć przez 3)

3.

zł./kwartał

 E. ZAŁĄCZNIKI 

(należy wymienić rodzaj załącznika)

 F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /     OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
     SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są  zgodne ze stanem faktycznym. 
                                                                             

Imię: Nazwisko: 

Data wypełnienia (dzień -miesiąc-rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 
 

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY PRZYSTAJŃ  

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1619, z poźn.zm.)

Objaśnienia: 
1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej  jest obowiązany złożyć  Wójtowi Gminy Przystajń  deklarację o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  Wójtowi Gminy Przystajń 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.

3. Zgodnie z art. 6o ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Przystajń
określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki. 


