
   Załącznik do uchwały Nr …................. 
   Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

   z dnia …................................... 

                                                                                      
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,  DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM. 
 

DEKLARACJA 

 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:          
 
 
         Składający:                      
 
 
 
Miejsce składania: 
 
 
Organ właściwy               
do którego należy 
złożyć deklarację: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), na których zamieszkują  
mieszkańcy. 
 
Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie 
 
 
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   □   pierwsza deklaracja        

   □   zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany) ….   .- …  … - ... .   .....r. 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 

/wypełnia właściciel
1)

/ 
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□osoba fizyczna       □osoba prawna       □jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

 
 

PESEL  Imiona rodziców 
(dot. osób fizycznych) 

 

Nr telefonu 

 
Adres e-mail 

 

 
ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj 

 
Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lok. 

Miejscowość 

 
 

Kod pocztowy Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ  POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
2) 

Kraj 

 
Województwo Powiat 

 
Gmina     

 
Ulica Nr domu Nr lok. 

Miejscowość 

 
 

Kod pocztowy Poczta          



D.OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą 

gromadzone  i odbierane w sposób selektywny 
3)

: 

            □  TAK                                                                       □  NIE     

 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w części C znajduje się kompostownik,                      

w którym gromadzę odpady ulegające biodegradacji, a następnie wykorzystuję jako kompost na własne 

potrzeby 

             □  TAK  o pojemności ….............m
3
                        □  NIE    

 

3. Oświadczam, że na terenie  nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji  

     zamieszkuje         ……….. osób. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

…………………….   x   ……………………   =  ………………………………………………. zł 

  ( liczba mieszkańców)             ( stawka opłaty
4)

)                (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi…………………zł 

 

(słownie złotych:..............................................................................................................................................) 

G.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
….........................................................                                                                          ............................................................................. 

  (miejscowość i data)                                                                                                               ( czytelny podpis)                                                                                                                                                                                          
H. ADNOTACJE URZĘDU 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

          (data)                                                                                                                  podpis przyjmującego deklarację) 
 

 

 

Objaśnienia: 

1 Przez właściciela nieruchomości,  zgodnie z art. 2  ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391) rozumie się właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością.  

2 Dla każdej nieruchomości  zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację. 

3 Sposób zbierania odpadów na terenie nieruchomości, będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia nie 

wywiązywania się  z obowiązku  selektywnego zbierania Wójt Gminy Pietrowice Wielkie w drodze decyzji naliczy 

opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując stawkę podstawową zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Pietrowice Wielkie. 

4 Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy 

Pietrowice Wielkie . 

 

 

 



Pouczenie: 

A. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.). 

B. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie 

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. 

C. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w 

tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

D. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

albo uiścił  ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie określa, w drodze decyzji wysokość 

zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


