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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/161/2016 
Rady Gminy w Daszynie z dnia 29 lipca 2016 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 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  (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 260). 

Podmiot zobowiązany do 

złożenia deklaracji: 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na której nie 
zamieszkują  mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 
przez część roku, położone na terenie Gminy Daszyna

1
. 

Termin składania: 
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie/wygaśnięcie 
obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń 
mających wpływ na wysokość opłaty. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna. 

Organ właściwy do 
złożenia: 

WÓJT GMINY DASZYNA, Daszyna 34a, 99 – 107 Daszyna. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole): 

  PIERWSZA DEKLARACJA 

 
Data powstania obowiązku złożenia 
deklaracji od dnia 
………………………………………… 

 

  KOREKTA DEKLARACJI 

 
Data zaistnienia zmian od dnia  
 
………………………………………… 

  NOWA DEKLARACJA / ZMIANA 

DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ 
USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY 

 
Data zaistnienia zmian od dnia 
………………………………………… 

2. Uzasadnienie konieczności złożenia korekty deklaracji: 

 

B. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole): 

   Właściciel nieruchomości   Współwłaściciel 

 
   Użytkownik wieczysty 

 

   Jednostki organizacyjne / osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu 

   Inny podmiot władający 

nieruchomością 

C.  DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.1. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

* Dotyczy osób fizycznych           ** Dotyczy osób prawnych           *** Dane nieobowiązkowe 

4. PESEL*/ REGON** 5. NIP** 6. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

7. Imię* 8. Nr telefonu*** 9. Adres e-mail*** 

C.2. WYPEŁNIAJĄ OSOBY NIE BĘDĄCE OSOBAMI FIZYCZNYMI** 

10. Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu,): 

 

 

Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS, itp.): 
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C.3. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

11. Kraj 

 

12. Województwo 

 

13. Powiat 

 

14. Gmina 

 

15. Ulica 

 

16. Nr domu 

 

17. Nr lokalu 

 

18. Miejscowość 

 

19. Kod pocztowy 

 

20. Poczta 

 

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w części C.3.) 

21. Kraj 

 

22. Województwo 

 

23. Powiat 

 

24. Gmina 

 

25. Ulica 

 

26. Nr domu 

 

27. Nr lokalu 

 

28. Miejscowość 

 

29. Kod pocztowy 

 

30. Poczta 

 

C.5. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

31. Miejscowość 

 

32. Nr posesji 

 

33. Nr lokalu 

 

34. Kod pocztowy 

 

35. Poczta 

 

D. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

D.1. OŚWIADCZENIE 

 
36. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.5 niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

…………………………………….……… osób/a/y, a odpady gromadzone są w sposób: 
(należy podać liczbę zamieszkujących osób) 

 Selektywny  Zmieszany 

D.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

37. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi (stawka określona 
w uchwale Rady Gminy w Daszynie pomnożona przez 
liczbę osób wskazaną w punkcie 36) 

zł / miesiąc 

E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

E.1. OŚWIADCZENIE 

38. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.5 niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są 
w następujących pojemnikach (wpisać liczbę poszczególnych pojemników): 

pojemnik 120 L – szt. …………………………………. pojemnik 1100 L – szt. …………………………………… 

pojemnik 240 L – szt. …………………………………. pojemnik powyżej 1100 L – szt. ………………………… 

w sposób: 

 Selektywny  Zmieszany 

E.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

39. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi (stawka określona 
w uchwale Rady Gminy w Daszynie pomnożona przez 
liczbę wskazaną w punkcie 38) 

zł / miesiąc 
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F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE 
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

F.1. OŚWIADCZENIE 

40. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.5 niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są 
w sposób: 

 Selektywny  Zmieszany 

F.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

41. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez część roku – stawka 
opłaty ustalona uchwałą Rady Gminy w Daszynie 

zł / rok 

G. INFORMACJA O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

42. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone będę gromadzić w przydomowym kompostowniku na 

terenie nieruchomości wskazanej w części C.5. deklaracji a uzyskany kompost będę wykorzystywać na 

własne potrzeby na mojej posesji: 

 Tak 

 Nie 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

 Pełnomocnictwo;    Dokument potwierdzający przebywanie w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niż miejsce 

zameldowania (np. zaświadczenie, umowa najmu lokalu, itp.); 

 Inne dokumenty ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

43. Imię 44. Nazwisko 

45. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 46. Czytelny podpis właściciela nieruchomości (z podaniem imienia 
i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej) 

J. ADNOTACJE URZĘDU 

 

K. POUCZENIE 

W przypadku nie  wpłacenia  w terminach okreś lonych odrębną uchwałą  Rady  Gminy  Daszyna,  kwoty  opłaty  z  poz .  4 1 

bądź  też  wpłacenia je j  w n iepełnej  wysokości ,  n inie jsza  dek laracja stanowi podstawę do wystawienia  tytułu 

wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami ustawy z  17  czerwca  1966 r.  o postępowaniu  egzekucyjnym w administracj i  

(Dz.U.  z  2016 r. ,  poz.  599 z  późn.  zm.) .  
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L. OBJAŚNIENIA 

1) Przez właścicieli nieruchomości - zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Jeżeli nieruchomośd jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własnośd lokalu, obowiązki właściciela 

nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyd 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 mieszkaoca 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 złożyd 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. 

Zgodnie z art. 6q ust. 3 Ustawy w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokośd zobowiązania z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 

komunalnych była świadczona (dotyczy sytuacji złożenia deklaracji po ustawowym terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany). Zgodnie z art. 

6o ust. 1 cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji, wysokośd opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radą gminy metody, a w przypadku 

ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkaocy, średnią ilośd odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Daszyna zawiadomi właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych 

w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości 

podanej w zawiadomieniu. 

Jeżeli właściciel posiada kilka nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyd odrębną deklarację. 

Wysokośd miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały Rady Gminy w Daszynie w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. 

Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Daszynie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Daszyna. 

 


