
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 
prawna:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) 

Zobowiązany 
do złożenia 
deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych (na terenie których powstają odpady 
komunalne), położonych na terenie Gminy Rozdrażew. Za właściciela uważa się także współwłaściciela, użytkownika 
wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub inny podmiot 
władający nieruchomością.  

Miejsce 
składania:  

Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew 

Termin złożenia 
deklaracji: 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Rozdrażew 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM, 

ODPOWIEDNIE POLE „�" OZNACZYĆ, STAWIAJĄC ZNAK „X”  

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

� Złożenie pierwszej deklaracji    

� Korekta deklaracji                       

� Zmiana danych zawartych w deklaracji: data zaistnienia zmiany  ................ …    …………………     …………………   
                                                                                                                                        (dzień – miesiąc –  rok )                                                                                                                                    

B. Składający deklarację  

�  Właściciel 

�  Użytkownik wieczysty nieruchomości 

�  Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

� Współwłaściciel 

� Inny podmiot władający nieruchomością   

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości 

�  Osoba fizyczna �  Osoba prawna �  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.1. Imię 

                         

C.2. Nazwisko 

C.3. PESEL                       

C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych będących 

przedsiębiorcami) 

                          

                          

                          

NIP 
 

                       

REGON                        

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr IX/57/2015 

 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2015r.  



C.5. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja (dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną deklarację) 

 

                
Miejscowość 
 

               

               
Ulica 

               

Nr domu       Nr lokalu       

Kod pocztowy   -             

Poczta                 

Ewidencyjny numer działki, na której nieruchomość jest położona (w przypadku braku nadania nr domu)  

C.6. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację) 

Gmina                

               
Miejscowość 

               

Kod pocztowy   –             

Poczta                

               
Ulica 

               

Nr domu       Nr lokalu       

C.7. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

Gmina                

               
Miejscowość 

               

Kod pocztowy   –             

Poczta                

               
Ulica 

               

Nr domu       Nr lokalu       

C.8. Dane kontaktowe (dane fakultatywne) 

Nr telefonu                 

                Adres e-mail 

                
    

� � 

C.9 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.5 odpady będą zbierane 

w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
  

  Tak 

 

Nie 

 
CZĘŚĆ D - DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

� jedno � dwa � trzy � cztery � pięć � sześć 
D.1. Deklaruję następującą 

ilość gospodarstw domowych
 

2  
znajdujących się na terenie  

nieruchomości, wskazanej 
w części C.5 niniejszej 
deklaracji 

więcej, tj.: 

 

8 8 

2
 -  gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych  mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Jeżeli któraś  

z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe. 



 
D.2. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałej, na której odpady będą zbieranie w sposób 
nieselektywny [należy wypełnić w przypadku zaznaczenia pola „Nie” w części C.9] 
 

Rodzaj gospodarstwa domowego Ilość gospodarstw 
Stawka jednostkowa za 
gospodarstwo domowe 

Miesięczna opłata [zł] 
[kolumna 2 x kolumna 3] 

1 2 3 4 

Jednoosobowe  18 zł  

Dwuosobowe  33 zł  

Trzyosobowe  45 zł  

Czteroosobowe  60 zł  

Pięcioosobowe  72zł  

Sześcioosobowe  81 zł  

Siedmioosobowe i większe  90 zł  

Miesięczna opłata [suma kolumny 4]  

D.3. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałej na której odpady będą zbieranie  w sposób 
selektywny [należy wypełnić w przypadku zaznaczenia pola „Tak” w części C.9] 

Rodzaj gospodarstwa domowego Ilość gospodarstw 
Stawka jednostkowa  

za gospodarstwo domowe 
Miesięczna opłata [zł] 

[kolumna 2 x kolumna 3] 

1 2 3 4 

Jednoosobowe  11 zł  

Dwuosobowe  20 zł  

Trzyosobowe  28 zł  

Czteroosobowe  36 zł  

Pięcioosobowe  42 zł  

Sześcioosobowe  47 zł  

Siedmioosobowe i większe  51 zł  

Miesięczna opłata [suma kolumny 4]  
 

E.  Podpis składającego deklarację (lub osoby reprezentującej składającego deklarację): 

 

Miejsce i data wypełniania deklaracji (wypełnić dużymi, drukowanymi literami) 

 

Miejscowość:  
 

Data :          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis składającego deklarację  



G. Pouczenie i objaśnienie 
 

1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie 
przez właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją. 

2. W przypadku niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych  
zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 
charakterze. 

3. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy wskazany właścicielowi nieruchomości  przez  Urząd Gminy Rozdrażew lub 
gotówką w banku, bądź w punkcie kasowym Urzędu Gminy Rozdrażew. 

4. 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 ze zm.). 

5. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Rozdrażew lub przesyła pocztą na adres Urzędu: ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew lub  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

6. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a. format elektroniczny oraz układ informacji i powiazań między nimi: 

− formularze deklaracji udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rozdrażew 
http://www.rozdrazew.pl/ w zakładce Nowy System Gospodarki Odpadami oraz BIP w formacie DOC lub 
ODT, 

− układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik nr 2 do uchwały, 
b. deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej za pomocą 

protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW 
(SSL), 

c. deklaracje są opatrywane: 

− bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym  
(Dz. U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) 

lub 

− podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114) 

Jeśli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione, organ przyjmujący deklarację przyjmie, że składający deklarację wpisał  
„0” lub „nie dotyczy”. 

 

Składający deklarację wypełnia pola białe, wpisując znak „X” w odpowiednie pole lub wpisując treść dużymi, drukowanymi literami  
w białe pola. 

 

Adnotacje organu (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


