
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXII/348/13 

Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 

ze zmianami) 

Składający:  Właściciel nieruchomości (przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,              

a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami 

wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości 

obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną) 

Termin składania:  deklarację należy złożyć w terminie:  

 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;  

 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości.  

 Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa w dniu 21-06-2013r. 

Miejsce składania:   Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk     

Organ właściwy do złożenia deklaracji:    Burmistrz Kamieńska 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 
 

 

   pierwsza deklaracja                                  

 

  zmiana danych zawartych w deklaracji 
 

 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 

2. Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 
 

 

  właściciel nieruchomości 

  współwłaściciel 

  użytkownik wieczysty 

  zarząd lub użytkownik 

  najemca, dzierżawca 

  inny podmiot   ............................................................................................ 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 

3. Składający deklarację  (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 
 

 

  osoba fizyczna 
 

  osoba prawna 
 

   jednostka organizacyjna  

        nie posiadająca osobowości prawnej 
 

4. Nazwisko  

  

5. Imię 

  

6. Pełna nazwa składającego deklarację  (dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi)  

  

7. PESEL 
 

  

8. NIP (dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących 

osobami fizycznymi)  

  

9. Nr telefonu (nie wymagane) 
 

  



 
 

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

10. Kraj 

  

 

11. Województwo 

  

12. Powiat 

  

13. Gmina 

  

 

14. Ulica 

  

15. Nr domu 

  

16. Nr lokalu 

  

17. Miejscowość 

  

 

18. Kod pocztowy 

  

19. Poczta 

  

 

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI  (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)  
 

20. Kraj 

  

 

21. Województwo 

  

22. Powiat 

  

23. Gmina 

  

 

24. Ulica 

  

25. Nr domu 

  

26. Nr lokalu 

  

27. Miejscowość 

  

28. Kod pocztowy 

 

29. Poczta 

  
 

 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY 
 
 

30. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2. niniejszej deklaracji odpady komunalne 

zbierane i gromadzone będą w sposób  (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 
 

                                      zmieszany                                    
   
selektywny

        

 

 
 

31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości prowadzone jest       ...........................................   

                                                                                                                                                                     wpisać liczbę gospodarstw domowych 
 

w  tym : 
 

32a.  gospodarstwa domowe 1 osobowe                      .............. 
                                                                                                       wpisać liczbę gospodarstw  
 

 

32b.  gospodarstwa domowe 2-3 osobowe                 .............. 
                                                                                                       wpisać liczbę gospodarstw  

 
 

32c.  gospodarstwa domowe powyżej 3 osób         .............. 
                                                                                                       wpisać liczbę gospodarstw  

 

 
 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 
 

32. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym 

prowadzonym na terenie nieruchomości, o której mowa w części C.2. deklaracji ustalona została uchwałą                          

Nr XXXI/343/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 roku, odrębnie dla odpadów zebranych w sposób: 

 

                          ZMIESZANY:                                                                                        SELEKTYWNY 
 

1) dla gospodarstw domowych 1 osobowych      – 10 zł        1) dla gospodarstw domowych 1 osobowych         –   6 zł 

2) dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych  – 16 zł         2) dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych    – 10 zł 

3) dla gospodarstw domowych powyżej 3 osób  – 22 zł        3) dla gospodarstw domowych powyżej 3 osób    – 14 zł 
 

 



 
 

33. Oświadczam, że  opłaty ponoszone przez gospodarstwa domowe  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

wskazane w   pozycji  D 31 w sposób   ZMIESZANY  wynoszą :  
  

 34a.  gospodarstwo domowe 1 osobowe .........    x   10 zł  =  .............  zł 
                                                                                                                                                        liczba  gospodarstw  

 

 34b.  gospodarstwo domowe 2-3 osobowe .........    x   16 zł  =  .............  zł 
                                                                                                                                                        liczba  gospodarstw 

 

 34c.  gospodarstwa domowe powyżej 3 osób ..........   x   22 zł  =  .............  zł 
                                                                                                                                                        liczba  gospodarstw 

 

 

34.  Oświadczam, że  opłaty ponoszone przez gospodarstwa domowe  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

wskazane w   pozycji  D 31 w sposób  SELEKTYWNY  wynoszą :  
  

 35a.  gospodarstwo domowe 1 osobowe .............   x     6 zł   =  ...............  zł 
                                                                                                                                                         liczba  gospodarstw 

 

 35b.  gospodarstwo domowe 2-3 osobowe ............    x   10 zł   =   ..............  zł 
                                                                                                                                                         liczba  gospodarstw 

 

 35c.  gospodarstwa domowe powyżej 3 osób ............    x    14 zł  =   ..............  zł 
                                                                                                                                                         liczba  gospodarstw 

 

 

 

35. Miesięczna kwota do zapłaty, zgodnie z oświadczeniem w części E pkt. 33 i pkt. 34 wynosi     
 

 (słownie)  ...............................................................................................................................   zł 
 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 

36. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 

 
                 ........................................................                                                        ……….....…………………………… 
                                     miejscowość i data                                                                                                              czytelny podpis 

 

G. ADNOTACJE  ORGANU 
 

 
 

 
 

 

Pouczenie 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy   z dnia 17 czerwca 1966r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 1015 ze zmianami) 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 391 

ze zmianami) w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

3. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem 

należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kamieńsk: 

www.kamiensk.com.pl. 

5. Złożenie dokumentu za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik 

do uchwały i dołączenie deklaracji on-line na  stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl 
 

Wyjaśnienia: 
1. W zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi 

odsetkami. 

                   zł 


