
 

Załącznik do Uchwały Nr XV/105/2016 

Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy) 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz.250) 

Składający Deklarację składa właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty,  osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy 

Bliżyn 

Miejsce składania deklaracji Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn 

Organ do którego składa się 

deklarację 
WÓJT GMINY BLIŻYN 

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      Złożenie pierwszej deklaracji                             Korekta deklaracji 

                                                                                       Data zaistniałej zmiany……………………. 

2. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ – Właściciel;   □ – Współwłaściciel; □ - Najemca, dzierżawca;  □ – Zarządca;   □ - Posiadacz samoistny;  □ - Inny ..……… 

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i nazwisko:…………………………………  PESEL ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………… 

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ - jak wyżej     □ - inny  (poniżej podać miejscowość, ulicę, nr domu/lokalu):  

 

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

5. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □  5.1. Dotyczy nieruchomości z jednym gospodarstwem domowym. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i 

odbierane w sposób (zaznaczyć właściwe): 

                        selektywny                                                           nieselektywny 

 Ilość osób zamieszkujących nieruchomość  -  …….. osoby 

Kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

Wysokość opłaty przy selektywnym zbieraniu 

odpadów 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Wysokość opłaty przy nieselektywnym zbieraniu 

odpadów 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  □   gospodarstwo domowe 1-osobowe            =   5zł 

 □   gospodarstwo domowe 2-osobowe            = 10zł  

 □ gospodarstwo domowe 3-osobowe             = 15zł 

 □  gospodarstwo domowe 4-osobowe i więcej = 20zł 

 

 □   gospodarstwo domowe 1-osobowe              = 10zł 

 □   gospodarstwo domowe 2-osobowe              = 20zł 

 □ gospodarstwo domowe 3-osobowe               = 30zł 

 □   gospodarstwo domowe 4-osobowe i więcej = 40zł 



  □  5.2. Dotyczy nieruchomości z więcej niż jednym gospodarstwem domowym (dotyczy nieruchomości 

typu bloki i domy wielorodzinne). 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i 

odbierane w sposób (zaznaczyć właściwe): 

                        selektywny                                                           nieselektywny 

Liczba gospodarstw domowych na terenie nieruchomości - ………………… szt. 

Kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

Wysokość opłaty przy selektywnej zbiórce odpadów 
Wysokość opłaty przy nieselektywnej zbiórce 

odpadów 

 

Ilość gospodarstw domowych 1-osobowe ….. x  5zł=…….zł 

Ilość gospodarstw domowych 2-osobowe ….. x 10zł=..…..zł 

Ilość gospodarstw domowych 3-osobowe ….. x 15zł=...….zł 

Ilość gospodarstw domowych 4-osobowe  

                                                i więcej  ……. x 20zł=……zł 

                                                          Razem …………….zł 

 

Ilość gospodarstw domowych 1-osobowe…… x 10zł=…....zł 

Ilość gospodarstw domowych 2-osobowe…… x 20zł=……zł 

Ilość gospodarstw domowych 3-osobowe…… x 30zł=……zł 

Ilość gospodarstw domowych 4-osobowe  

                                               i więcej ..…… x 40zł =..…..zł 

                                                           Razem …...………..zł  

6. INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH                                 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w pkt 4 odpady biodegradowalne, w tym odpady 

kuchenne i zielone są deponowane na kompostowniku (zaznaczyć właściwy kwadrat poniżej): 

                        TAK                                                                NIE            

7.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

8.PRZYCZYNY ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI / INNE WYJAŚNIENIA 

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

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

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

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

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

Załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

Adnotacje Urzędowe. 

 
Pouczenie: 

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).  

2. Zgodnie z przepisami art.6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

3. 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 właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 


