
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1.Rok 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz.391 )

SKŁADAJĄCY: Formularz przeznaczony dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  położonych na terenie  Gminy Spytkowice,  na których
powstają odpady komunalne

TERMIN SKŁADANIA: Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji.

MIEJSCE SKŁADANIA: Urząd Gminy w Spytkowicach, 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
                                                                                 Wójt Gminy Spytkowice  34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

    q1. Pierwsza deklaracja                           q2. korekta/zmiana deklaracji ( data zaistnienia zmian  _ _ - _ _ - _ _ _ _)
                                                                    Uzasadnienie powstania zmiany:

C. PODMIOT DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                  

q1. właściciel nieruchomości, współwłaściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty 

q2. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

q3. inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
5. Składający deklarację ( zaznaczyć właściwy  kwadrat )

q1. osoba fizyczna                    q2. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

q3. osoba prawna

6. Nazwisko, Imię / Nazwa pełna ( osoba prawna )

7. Numer PESEL ( osoba fizyczna) / NIP (osoba prawna)

8. Nr telefonu, adres e-mail 

D1. ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

D2. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES W/W 
NIERUCHOMOŚCI 
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta

29.

Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości zamieszkuje 
( należy podać liczbę mieszkańców )

30.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w sposób : 

q selektywny

q       nieselektywny ( zmieszany )



E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 
Ilość osób zamieszkujących

nieruchomość 
Wysokość stawki opłaty za 1

mieszkańca za 1 miesiąc 
Miesięczna kwota opłaty Opłata kwartalna 

Odpady zbierane i odbierane w sposób
selektywny 

31. 32. 33.

(iloczyn pozycji 31x32
należy podać kwotę w PLN)

34.

(kwotę z pozycji 33 należy
pomnożyć przez 3 )

Odpady zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny ( zmieszany )

35. 36. 37.

(iloczyn pozycji 35x36
należy podać kwotę w PLN)

38.

(kwotę z pozycji 37 należy
pomnożyć przez 3 )

Czy właściciel nieruchomości będzie 
kompostował odpady 
biodegradowalne.

39.

   q1. TAK                                                  q2. NIE 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

40. Imię 41. Nazwisko

42. Data wypełnienia informacji __ - _ _ - _ _ _ _ 
                                                     (dzień-miesiąc-rok)

43. Podpis (pieczęć) podatnika 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
44. Uwagi organy podatkowego

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku: niewpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 15 marca br. ,15 czerwca
br.,15 września br.,15 grudnia br.) kwoty opłaty z poz. 34 lub poz.38 oraz w przypadku wpłacenia jej w niepełnej wysokości.

2. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Wójta  Gminy  Spytkowice  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, a także zmiany danych określonych w złożonej deklaracji. Pierwszą deklarację należy złożyć w
nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2013 roku.

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych  zawartych  w deklaracji,  Wójt  Gminy  Spytkowice  określa  w drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze. 

OBJAŚNIENIA

1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomości.

2. Mieszkaniec – osoba, która jest zameldowana w określonej miejscowości na pobyt stały lub czasowy, bądź przebywa w określonej 
miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż dwie doby z zamiarem stałego pobytu.


