
Załącznik  Nr 1
do Uchwały Nr  XV/90/2016
Rady Gminy Czastary
z dnia 31 sierpnia  2016 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_____________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

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

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,  a także innych podmiotów 
władających nieruchomością.

Miejsce składania: Urząd Gminy w Czastarach, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary.

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  [ zaznaczyć właściwy kwadrat ]

□  1. Nowa deklaracja                                 
1) Data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca …................................................
                                                                                                                           [ dzień – miesiąc – rok] 

2) Data zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty1 .......................................
                                                                                                                                     [ dzień – miesiąc – rok] 
 3) Zmiany w deklaracji dotyczą:
□ a) Liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości
□ b) Liczby pojemników
□ c) Wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty z powodu…................................................................................... ....
…....................................................................................................................................................................................
□ d) Innych danych (wpisać jakich)…...........................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................

□ 2.  Korekta deklaracji2

    Data od której obowiązuje korygowana deklaracja    ……………………….......
                                                                                          [ dzień – miesiąc – rok]

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ Właściciel

□ Współwłaściciel

□ Zarządca

□ Użytkownik wieczysty

□ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ Inny podmiot władający nieruchomością (wpisać jaki)..............................................................................
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 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami
fizycznymi
           
  □ osoba fizyczna        □ osoba prawna        □  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP**

Numer telefonu  ³ */** Adres e-mail 3 */**

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE*
*wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/adres siedziby jest inny niż adres, na której powstają odpady komunalne

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Rodzaj nieruchomości
□ zamieszkała 
(wypełnić tylko cz. F1)

□ niezamieszkała, a powstają 
odpady komunalne
(wypełnić tylko cz. F2)

Na nieruchomości prowadzona jest
działalność gospodarcza:
□ tak 
□ nie 

Prowadzona działalność:
□ generuje odpady komunalne na terenie 
nieruchomości (wypełnić część F2).
□ nie generuje odpadów komunalnych 
□ obsługa biurowa działalności gospodarczej 
prowadzona jest w części lokalu mieszkalnego 
(wypełnia część F1, nie wypełniać cz. F2).

E. DANE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA SPOSOBU ZBIERANIA I ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

Oświadczam, że odpady na nieruchomości (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ będą zbierane i odbierane w sposób selektywny 

□ nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny (zmieszany)
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy 
nieruchomości zamieszkałych

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

                                                                                                                                                                                                [ liczba mieszkańców ]

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
Liczba

mieszkańców
Stawka opłaty

[zł/osobę/miesiąc ]
Obliczenie  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi
[ zł /miesiąc ] kol. a x kol. b

a b c

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi [ kol .c]…………..….…. zł

[ słownie ……….………… ……………………………………………………………………………....……zł]
F.2 . OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dotyczy 
nieruchomości nie zamieszkałych,  na których powstają odpady komunalne

Oświadczam, że na terenie nieruchomości  wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne
zbierane są w pojemnikach o pojemności i ilości:

 Wyliczenie miesięcznej opłaty:

Pojemnik o
pojemności

Ilość
pojemników

Stawka opłaty za
pojemnik w zł

Obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zł

kol. e x kol. f
d e f g

1. 0,12 m3

2. 0,24 m3.

3. 1,10 m3.

4. 7,00 m3

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
[ Kolumna  ”g”  suma wierszy  1-4]

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi [ suma kol.g] …..........…. zł

[słownie ………………………………………………………………………………..………………...….…..zł]

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

………………………………………                                                                      …………………..………………..
                [ miejscowość i data ]                                                                                         [ czytelny podpis ]

3/4



H. ADNOTACJE ORGANU

   1 zgodnie z art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) obowiązek
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości zamieszkałych
-  za  każdy miesiąc,  w którym  na  danej  nieruchomości  zamieszkuje  mieszkaniec.  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.

  2 zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. )
skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. 
3. pole nieobowiązkowe

Pouczenie:
1) 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 2016. poz. 599 ze zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Czastary 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.

3) 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  Wójtowi  Gminy
Czastary nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Objaśnienia:
Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części D deklaracji, podzielono na
dwie grupy opisane  w punktach F1 i F2: 

Punkt  F1  -  dotyczy właścicieli  nieruchomości,  na  których  istnieją  budynki  mieszkalne  jednorodzinne  lub
wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację
w częściach: A, B, C, D, E, F, F1, G.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną  nieruchomość  oraz  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przypadającej  na  jednego
mieszkańca.  

Punkt  F2  -  dotyczy właścicieli  nieruchomości,  na  których  prowadzona  jest  wszelkiego  rodzaju  działalność
handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. ogródki działkowe,
działki rekreacyjne, cmentarze, itp.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, F, F2, G.
Wyliczenie  miesięcznej  opłaty  dla  tego  typu  nieruchomości,  stanowi  iloczyn  liczby wszystkich  pojemników o
określonej wielkości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy w
Czastarach,  biorąc  pod  uwagę  zróżnicowanie  stawek  opłaty  z  podziałem  na  selektywną  i  zmieszaną  zbiórkę
odpadów.
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