
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 
 

Składający: 
 
  
 
 

Miejsce składania: 
Termin składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2018. poz. 
1454 ze zm.),  
 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, letniskowych lub wykorzystywanych 
rekreacyjno-wypoczynkowo, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy 
Warlubie (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne  i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością) 
Urząd Gminy Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie 
W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI                           DATA WPŁYWU 

Wójt Gminy Warlubie 

ul. Dworcowa 15 

86-160 Warlubie 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X) 

□ 1. Pierwsza deklaracja1) Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty : od …………………………………………. 
□ 2. Zmiana deklaracja2) Data powstania zmiany: od …………………………………………. 
□ 3. Korekta deklaracji 3)  Data obowiązywania korekty: od  …………………………………………. 
1)      Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji, tj. w terminie 10 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  
          pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych – art. 6m ust. 1 w/w ustawy, 
2)      Zaznaczyć w przypadku składania nowej deklaracji, tj. w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą  
          ustalenia wysokości należnej opłaty, 
3)      Zaznaczyć w przypadku zmiany danych innych niż określone wyżej w przypisach 1 i 2 – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900) - dotyczy danych nie będących podstawą  ustalenia  wysokości należnej opłaty, np. 
zmiana nazwiska lub nazwy  właściciela, zmiany danych adresowych, w przypadku konieczności dokonania zmiany uprzednio 
złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X): 

            osoba fizyczna                                                           osoba prawna                 

            jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 
C. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

            JEDNORODZINNA (WŁAŚCICIEL WYPEŁNIA DZIAŁ G)             WIELORODZINNA (WŁAŚCICIEL WYPEŁNIA DZIAŁ G)        

            LETNISKOWA (WŁAŚCICIEL WYPEŁNIA DZIAŁ J)                      NIEZAMIESZKAŁA (WŁAŚCICIEL WYPEŁNIA DZIAŁ H) 

 

 

 

2. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej): 

 

3. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej): 

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy/poczta: 



 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy/poczta: 

F. DANE KONTAKTOWE WŁAŚCICIELA 

NUMER TELEFONU 

ADRES E-MAIL 

 

G. OŚWIADCZAM, ŻE: (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X) 

         Gromadzę odpady w sposób selektywny  

        Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

    
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI 

LETNISKOWEJ/WYPOCZYNKOWEJ/REKREACYJNEJ 

            169,00ZŁ – OPŁATA ROCZNA  

  I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

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

 

…………………………. osób 

(należy podać liczbę ZAMIESZKUJĄCYCH osób) 

2. Miesięczna stawka za jednego mieszkańca (zaznaczyć znakiem X, którą stawkę wybrano): 

Dla nieruchomości bez kompostownika 
16,00zł   

Dla nieruchomości posiadających 
kompostownik 

15,50zł  

3.Wysokość miesięcznej opłaty: 

(iloczyn liczby mieszkańców określonych w części H.1. oraz 
stawki opłaty za jednego mieszkańca określonej w części 
H.2.) 

 

 

…………………. zł 

 

J. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI (lub ich części) NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

Objętość 
pojemników [l] 

Stawka opłaty za pojemnik w zł 
Liczba 

pojemników 
miesięcznie 

Wysokość miesięcznej 
opłaty 

(stawka opłaty za pojemnik x 
liczba pojemników) 

selektywna zbiórka 

110/120 25,00   

240 45,00   

1100 200,00   

KP-7 500,00   

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma kwot z ostatniej kolumny) 

 

……………………… zł 

 

KP–7 odpady z cmentarza – 450 zł/kontener, płatne w terminie 14 dni od odbioru kontenera 

 



 

K. ZAŁĄCZNIKI - DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE CZASOWĄ NIEOBECNOŚĆ W MIEJSCU 
STAŁEGO POBYTU 

(należy je dołączyć do deklaracji, jeśli osoby zameldowane nie zamieszkują aktualnie w 
nieruchomości, dla której wypełniana jest niniejsza deklaracja) 

1. Zaświadczenie lub oświadczenie z: uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy oraz instytucji  
potwierdzających czasowe w nich przebywanie osób zainteresowanych, 

2. Oświadczenie właściciela nieruchomości w sprawie zgłoszenia wyjazdu za granicę 

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

               (miejscowość i data)                                                                      (czytelny podpis) 

K. ADNOTACJE URZĘDU GMINY 

 

WAŻNE 

Objaśnienia: 

1. Pola jasne niniejszej deklaracji należy wypełniać  komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub 
niebieskim kolorem. 

Pouczenia: 

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 
1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438.) 

2. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 
ustawy: 

1)  nie posiada kompostownika przydomowego lub 

2)  nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

3)  uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie 
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 
7, ze stanem faktycznym 

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa 
w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w 
którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. 

3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2018.1454) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


