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                                                                                                                                         Załącznik  

                                                                                                                                         do Uchwały XIX/129/2016 

                                                                                                                                         Rady Gminy Gostycyn 

                                                                                                                                         z dnia 24 maja 2016 r. 
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  
  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
1. Dzień-Miesiąc-Rok  

______-______-______________ 

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

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

A. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI 

2. Miejsce i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Urząd Gminy Gostycyn  

ul. Bydgoska 8 

89-520 Gostycyn 

 

Deklaracje można składać: osobiście, za pośrednictwem poczty, przez pełnomocnika lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Obowiązek złożenia wynika z art. 6k ustawy 

3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

   □ złożenie deklaracji  □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ___-___-________r.) 

   □ nowa deklaracja 

 

Obowiązuje od: ……………………… 

               przyczyna zmiany deklaracji ………………………………………. 

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

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

 
 

 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     □  właściciel nieruchomości 

 

□ współwłaściciel 

 

□ najemca/dzierżawca  

     □  użytkownik wieczysty □  zarządca nieruchomości  □  inny 

 
 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

5. Nazwisko 

 

6. Pierwsze imię, drugie imię 

 

7. Nazwisko rodowe 

 

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

________-_______-_____________ 

9. Imię ojca 

 

10. Imię matki 

 

11. PESEL 12. Nr telefonu 

 

13. Adres e-mail 

D.2. Osoba fizyczna 

14. Nazwisko 

 

15. Pierwsze imię, drugie imię 
 

16. Nazwisko rodowe 
 

17. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

________-_______-_____________ 

18. Imię ojca 

 

19. Imię matki 

 

20. PESEL 

 

21. Nr telefonu 

 

22. Adres e-mail 
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D.3. W przypadku większej liczby podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji należy wypełnić załącznik do deklaracji 

 

 

D.4. Pozostałe podmioty 

23. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 

 

 

24. Nazwa skrócona 

 
 

53. Nr KRS/NIP 26. REGON 

27. Nr telefonu 

 
 

28. Adres e-mail 

 
 

29. Osoba upoważniona do reprezentowania: 1 

_______________________________________________________________________________________________________________   

__________________________________podstawa umocowania___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________   

__________________________________podstawa umocowania___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________   

__________________________________podstawa umocowania___________________________________________________________ 

Sposób reprezentacji:2 _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

D.5. Dane nieruchomości – na której powstają odpady komunalne3 

30. Miejscowość 31. Ulica  32. Nr domu  

 

33. Nr lokalu  34. Kod pocztowy  35. Poczta 

 
 

D.6. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.5. 

36. Kraj 37. Województwo 38. Powiat 

39. Gmina 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 

 

43. Miejscowość 44.Kod pocztowy 45. Poczta 

 

 

Nieruchomość jest:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  zamieszkała 

 □ niezamieszkała 

□ w części zamieszkała i w części niezamieszkała    

□ domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

     
 

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:
4
 

 

Selektywny 

 

 
 

zmieszany 
 

 

                                                 
1
 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, 

KRS itd. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.  

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie 

uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) na konto Urzędu Gminy Gostycyn. 
2
 Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 

3
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

4
  Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
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E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) 

E.1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania odpadów w sposób 

SELEKTYWNY  wynosi: 

 

 

    …………………………………    x   …………….. zł6 =   …………………………………..              x 3        =    ………….…….zł 5 
  (liczba osób zamieszkująca                   (stawka opłaty)             (iloczyn liczby osób zamieszkujących    (ilość miesięcy)         (opłata kwartalna) 

     nieruchomość określoną                                                              nieruchomość i stawki opłaty)            

           w dziale D.5.)                                                                             
    

 

E.2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania odpadów w sposób ZMIESZANY 

wynosi: 

 

 

    …………………………………    x   …………….. zł6 =   …………………………………..              x 3        =    ………….…….zł 5 

  (liczba osób zamieszkująca                   (stawka opłaty)             (iloczyn liczby osób zamieszkujących    (ilość miesięcy)         (opłata kwartalna) 

     nieruchomość określoną                                                              nieruchomość i stawki opłaty)            
           w dziale D.5.)                                                                             

 
 

*stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały uchwalone odrębną Uchwałą Rady Gminy Gostycyn w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty  

 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIE ZAMIESZKAŁEJ 

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Mowa tutaj o nieruchomości, na 

której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.5. niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są w 

pojemnikach o pojemności : 

1. pojemniki o pojemności 110/120 l - ……..szt. 

2. pojemniki o pojemności 240 l - ……..szt. 

3. pojemniki o pojemności 1100 l - ……..szt. 

4. pojemniki o pojemności 7 m 3 - ……..szt. 

5. worki o pojemności 80 l - ……… szt. 

   Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ……szt. x ………zł 6 = …………….zł 

  (iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty określonej w Uchwale Rady Gminy Gostycyn w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  takiej opłaty5 ) 

 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 5: 3 x ………zł = …………….zł 

(iloczyn 3 miesięcy z kwotą opłaty miesięcznej) 

(słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

  

                                                 
5

 Opłatę z działu E, F, G lub H  należy uiszczać na rachunek bankowy GMINY GOSTYCYN lub u sołtysów poszczególnych wsi z terenu Gminy Gostycyn w tytule 

podając adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne. Terminy płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna 

Uchwała Rady Gminy Gostycyn. 

 
6
 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna Uchwała Rady Gminy Gostycyn. 
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G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ  I NIE ZAMIESZKAŁEJ 

(Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość o której mowa w dziale E, a w części stanowi nieruchomość o której 

mowa w dziale F) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.5. niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób 

określony w działach E i F. 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 5 :  

 ………............. + ……………… = …………….zł 

(opłata z działu E)  (opłata z działu F)   (suma opłat z działów E i F) 

(słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………………………) 

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB 

INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ  NA CELE  REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 

H.1. Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania odpadów w sposób 

SELEKTYWNY  wynosi: 

 

 …………… zł/za rok 
6 

 

H.2. Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania odpadów w sposób 

NIESELEKTYWNY  wynosi: 

 

 …………… zł/ za rok 
6 

 

I. POZOSTAŁE  INFORMACJE NA TEMAT ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW 

POWSTAJĄCYCH NA TERENIE  NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONEJ  W  DZIALE D.5. 
 

1. Oświadczam, że ścieki odprowadzane są do: 

 sieci kanalizacyjnej 
 

 szamba o pojemności ……………………m3 

 

 

przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności ………………. m3 

  

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik: Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) 

3. Oświadczam, że popiół powstający na nieruchomości zagospodarowywany jest: 

 we własnym zakresie  (np. kompostownik) 

 przekazywany jako odpad zmieszany 

 inny……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                   (proszę krótko opisać sposób zagospodarowania) 

4. Oświadczam, że jestem zainteresowany nieodpłatnym pozyskaniem dodatkowego pojemnika  na popiół w sezonie grzewczym:  

Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

46. Data 47. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
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POUCZENIE 

    W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 40 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599). 

    Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 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 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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.      

    Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnianych wątpliwości co danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich 
braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

Adnotacje urzędowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

 
1. Nazwisko 

 

2. Pierwsze imię, drugie imię 

 

3. Nazwisko rodowe 

 

4. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

________-_______-_____________ 

5. Imię ojca 
 

6. Imię matki 
 

7. PESEL 

 

8. Nr telefonu 

 

9. Adres e-mail 

 
1. Nazwisko 

 

2. Pierwsze imię, drugie imię 

 

3. Nazwisko rodowe 

 

4. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

________-_______-_____________ 

5. Imię ojca 

 

6. Imię matki 

 

7. PESEL 

 

8. Nr telefonu 

 

9. Adres e-mail 

 
1. Nazwisko 

 

2. Pierwsze imię, drugie imię 
 

3. Nazwisko rodowe 
 

4. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

________-_______-_____________ 

5. Imię ojca 

 

6. Imię matki 

 

7. PESEL 

 

8. Nr telefonu 

 

9. Adres e-mail 

 
1. Nazwisko 

 

2. Pierwsze imię, drugie imię 

 

3. Nazwisko rodowe 

 

4. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

________-_______-_____________ 

5. Imię ojca 
 

6. Imię matki 
 

7. PESEL 

 

8. Nr telefonu 

 

9. Adres e-mail 

 


