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POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI,   

WYPEŁNIAĆ  DUŻYMI,  DRUKOWANYMI  LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

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

w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Zapolice. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice 

Termin składania 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio 

złożonej deklaracji. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY ZAPOLICE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 PIERWSZA DEKLARACJA 

DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU OPŁATY : 

      -        -             
DZIEŃ     MIESIĄC             ROK 

 

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI  

DATA POWSTANIA ZMIAN: 

       -         -              
 DZIEŃ       MIESIĄC              ROK 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

       (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 WŁAŚCICIEL                                                                        ZARZĄDCA  
 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL                                                            POSIADACZ  
 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 

C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 
     (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wypełnić puste pola): 

 

 OSOBA FIZYCZNA 
 

 OSOBA PRAWNA 
 

 

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
 

 

IMIĘ NAZWISKO / NAZWA PEŁNA 
 

                                    
 

 

 PESEL/REGON 
 

                
 

 

NUMER TELEFONU 
 

                                    
 

 

ADRES E-MAIL 
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C.2. ADRES ZAMELDOWANIA / SIEDZIBA  
   (wypełnić puste pola): 

 

 
KRAJ 

                     

 

 
WOJEWÓDZTWO 

                     

 

 
POWIAT 

                     
 

 

GMINA 

                     

 

 

ULICA 

                     

 

 

NR DOMU 

           

 

 

NR LOKALU 

           
 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

                     

 

 
KOD POCZTOWY 

                     

 

 
POCZTA 

                     

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 
           Wypełnić tylko gdy jest inny niż adres zameldowania  (wypełnić puste pola): 

 

 

KRAJ 

                     

 

 

WOJEWÓDZTWO 

                     

 

 

POWIAT 

                     
 

 

 
GMINA 

                     

 

 

ULICA 

                     

 

 

NR DOMU 

           
 

 

 

NR LOKALU 

           
 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

                     
 

 

 

KOD POCZTOWY 

                     
 

 

 

POCZTA 

                     
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

       (wypełnić puste pola): 

KRAJ 

                     
WOJEWÓDZTWO 

                     
POWIAT 

                     

 

 
GMINA 

                     

 

 
ULICA 

                     

 

 
NR DOMU 

           

 

 
NR LOKALU 

           
 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

                     

 

 

KOD POCZTOWY 

                     

 

 

POCZTA 

                     

E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

       (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 ZABUDOWA JEDNORODZINNA I ZAGRODOWA  ZABUDOWA WIELOLOKALOWA 

E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne 

zbierane będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 SELEKTYWNY (SEGREGACJA ODPADÓW) 
 

 NIESELEKTYWNY (ZMIESZANIE ODPADÓW) 
 

ZGŁASZAM POTRZEBĘ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA POPIOŁU  
 

 TAK                                                                                   NIE 
 
 

 

 

E.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, zamieszkuje: 
 

(w wykropkowanym polu należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość) 
 

 ………  
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E.3. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – adekwatnie do liczby osób zamieszkujących nieruchomość 
 

   …………      x     ..……….  zł            =   …………..  zł 
(wartość z pola E.2.)   (stawka opłaty za 1 mieszkańca)  (wysokość miesięcznej opłaty) 

 

Adnotacje organu: 

 

 

 

 

 
 

 

.................................................... 
(czytelny podpis  

właściciela nieruchomości) 

 

 

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. z 2014 r. poz. 1619 

ze zm.). 

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. W przypadku gdy w danym 

miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła 

zmiana. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice 

z siedzibą w Zapolicach przy ul. Plac Strażacki 5. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa w tym: ewidencja deklaracji, ewidencja finansowo-księgowa w zakresie 

rozliczeń z właścicielami nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz windykacji 

i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonywanie funkcji kontrolnych 

w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz weryfikacja prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

Obowiązek podania danych wynika z art. 6m ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Każdej osobie fizycznej 

przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. Podanie numeru telefonu oraz adresu     

e-mail jest dobrowolne. 


