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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
Podstawa prawna : art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                        
( Dz. U .2016.250 t.j. ze zm.) 
Składający  : właściciele*/współwłaściciel* nieruchomości zamieszkałej oraz właściciele*/współwłaściciel* 
nieruchomości nie zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, położonej na terenie Gminy Prostki 
Termin składania : w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
określonych w deklaracji. 
Miejsce składania deklaracji : Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki lub drogą elektroniczna poprzez 
wypełnienie wzoru deklaracji znajdującej sie na stronie Urzędu Gminy Prostki bip.prostki.pl 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI  
 Wójt Gminy Prostki, ul. 1 Maja, 19-335 Prostki. 

B. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI                   
   pierwsza deklaracja                                        zmiana danych zawartych w  pierwszej deklaracji 
 
Data powstania zmiany dd/mm/rr............................................................................................................. 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ          
  właściciel                                                 współwłaściciel                                     użytkownik wieczysty 

  zarządca nieruchomości wspólnej       inny 
 

D. DANE  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
Nazwisko i  imię 
 
Pełna nazwa firmy lub instytucji 
 
 
PESEL 

 
Imiona : ojca i matki 
 

NIP/REGON 
 

 
 

Adres korespondencyjny/Adres siedziby firmy lub instytucji 
KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU NR LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

E-mail 
 

Numer telefonu 
 
 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PROSTKI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

ULICA NR DOMU / NR LOKALU 
 

NUMER  ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów ............................................................... 
 



Strona 2 z 4 

 

 
F. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI 

 część G zamieszkałych 

 część H niezamieszkałych (obiekty użyteczności publicznej – szkoły,  przedszkola, obiekty produkcji, usług            
i handlu,  itp.) 
 część I  niezamieszkałych (domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe) 
 

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICILA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
 

     LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ  wskazaną w części  E (zaznaczyć poprzez 
wstawienie znaku „X” i wpisać przewidywaną liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w danym miesiącu ) 

MIESIĄC 
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

            
 
 

           
 

 

Oświadczam, że odpady będą  : (zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” ) 
 segregowane  
 zmieszane  
Stawka opłaty miesięcznej jest zgodna z obowiązującą ustaloną uchwałą Rady Gminy Prostki podjętą na podstawie ustawy.   

WYSOKOŚĆ  OPŁATY   MIESIĘCZNEJ* 
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

        
 

    

*iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych wcześniej przez obowiązującą stawkę opłaty 
 
 
 
 
 
 

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ                          
(obiekty użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, obiekty produkcji, usług i handlu itp.)                                   

Oświadczam, że odpady będą  : (zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” ) 
 segregowane  
 zmieszane  
Stawka opłaty miesięcznej jest zgodna z obowiązującą ustaloną uchwałą Rady Gminy Prostki podjętą na podstawie ustawy.                                                                              

Rodzaj prowadzonej działalności  

 
 
 
Na nieruchomości wymienionej    
w części  E znajduje się/pracuje 
(należy podać ilość/liczbę) 
 
 

osób liczba uczniów, dzieci, pracowników (podać średnią ilość 
za rok poprzedni) 

m² ilość metrów kwadratowych lokalu handlowego 
osób liczba pracowników (dla punktów handlowych poza lokalem) 

szt. ilość miejsc konsumpcyjnych w lokalu (podać bieżącą 
ilość) 

                            
osób 

liczba pracowników (podać średnią ilość pracowników                      
w zaokrągleniu do pełnego etatu) 

szt. liczba łóżek/ miejsc noclegowych 
szt. ilość miejsc pochówku 

 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁAT ZA GOSPOPDAROWANIE ODPADAMI 
Wielkość 

pojemnika/kontenera 
/m³/ 

ilość pojemników 
/kontenerów 

/szt./ 

Stawka opłaty wg 
obowiązującej uchwały     

 /zł/ 

  kwota opłaty 
          /zł/ 

pojemnik o objętości do 0,12    

pojemnik o objętości 0,24     

pojemnik o objętości 0,36     

pojemnik o objętości 1,1     

kontener o objętości 5     

kontener o objętości 7     

kontener o objętości 10     

Łączna kwota brutto opłaty /zł/   
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Należy wypełnić wstawiając znak ”X” w przypadku sezonowej działalności 
 

ROK 
MIESIĄC 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
             

 

 

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
ZAŁĄCZNIKI Nazwa załącznika 

 
 

 

 
 
 
 
 

I. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ              
(domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

Oświadczam, że odpady będą  : (zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” ) 
 segregowane  
 zmieszane  
Stawka opłaty miesięcznej jest zgodna z obowiązującą ustaloną uchwałą Rady Gminy Prostki podjętą na podstawie ustawy.                                                                              
 

WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
Liczba domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

stawka opłaty wysokość rocznego 
ryczałtu 

 
1 2 1x2 

   
 

 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
 
 
 
......................................................................                                                                        ........................................................................................ 
                /miejscowość i data/                                                                                                                      /podpis składającego deklarację/ 
 
 

K. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUCZENIE 
 

1. Powyższa 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 2014.1619 t.j. ze zm.) 

2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                     
i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399), właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

3. Zgodnie z art. 6o w/w ustawy w razie niezłożenia 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, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym 
charakterze. 
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OBJAŚNIENIA 

 
Odpady segregowane należy przez to rozumieć odpady podzielone na :  
1-   PAPIER – kolor  NIEBIESKI, 
2-   SZKŁO – kolor  ZIELONY, 
3-   PLASTIK /w tym : metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe/ – kolor  ŻÓŁTY, 
4-   BIO /odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów/ – kolor  BRĄZOWY. 
 
Odpady zmieszane – pozostałe odpady zbierane przez właścicieli nieruchomości stanowią zmieszane 
odpady komunalne – kolor CZARNY.  

1 . NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE /dotyczy części G deklaracji/ 
Tab. 1 Stawki miesięczne opłat od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 - odpady segregowane – 13 zł 
 - odpady niesegregowane – 20 zł. 
 

2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMISZKAŁE /dotyczy części H deklaracji/ 
  (obiekty użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, obiekty produkcji, usług i handlu,  itp.) 
Normy służące do określenia minimalnej  ilości pojemników zgodnie z tabelą zawartą w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prostki §8, ust 1. 
UWAGA : przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120 l, przyjmując, że odbiór odpadów będzie sie 
odbywał raz na dwa tygodnie. 
 W deklaracji należy wpisać faktyczną ilość pojemników znajdującą sie na danej nieruchomości. 
Tab. 3. Stawki  miesięczne opłat za pojemnik :  
l.p. wielkość pojemnika /m³/ wysokość opłaty /zł/ 

segregowane zmieszane 
1 2 3 4 
1. 0,12 21 30 
2. 0,24 37 52 
3. 0,36 52 73 
4. 1,1 154 215 

Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych są :  
- wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
- wydruk z CEIDG potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidacji działalności gospodarczej, 
bądź zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
3. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE /dotyczy części I deklaracji/ 
 (domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez część roku) 
Tab. 4 
L.p. Rodzaj nieruchomości wykorzystywanej sezonowo wysokość opłaty /zł/ 

segregowane zmieszane 
1 2 3 4 
1. domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku 

251 350 

 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                                                   ......................................................................... 
           /miejscowość i data/                                                                                               /podpis składającego deklarację/ 
 
 
 
 


