
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz. U. z  2013 r., poz. 1399 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością 

 

Miejsce składania: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej, Sękowa 181, 38-307 Sękowa 

 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Sękowa  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. 

zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja           zmiana danych zawartych w deklaracji           korekta deklaracji  

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy podać datę zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku lub 

zmianę zakresu obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 
 

…………………………………………………………………………. 
(dzień – miesiąc – rok) 

W razie zmiany danych zawartych w deklaracji lub korekty deklaracji należy podać jej pisemne uzasadnienie 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

B.1 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna          osoba prawna               jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

Imię i Nazwisko / pełna nazwa  *niepotrzebne skreślić  

Numer Pesel
1
 REGON  NIP

1
 

Telefon
2 

E-mail
2 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY * 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 



 

 

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres podany w części B.2) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SĘKOWA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
3
 

Miejscowość Nr budynku Nr lokalu  

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (tylko dla nieruchomości niezabudowanej) 

D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 własność                   współwłasność                   użytkowanie wieczyste                  zarząd lub  użytkowanie    

 inna forma władania nieruchomością
4
……………………………………………………………   

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
5) 6)

 

E.1 SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam że:  

 gromadzę odpady w sposób selektywny 

 nie gromadzę odpadów w sposób selektywny 

 na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie 

E.2 DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje:   ......................................... osób      

                                                                                                                                                                                                                                   (liczba mieszkańców) 

  Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

     

     ……………………………..           x                  ……………….………………..               =                 …….………………………………… zł 

       (liczba mieszkańców)                                                (stawka opłaty)                                    (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:……………………………………………………...…… zł 

 

Wysokość opłaty uiszczanej kwartalnie (opłatę miesięczną pomnożyć przez 3) …………………………....………………….…….…………….zł  



 

 

E.3 DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ OPDPADY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji wytwarzane są  odpady w ilości  

……………………………………………….....szt pojemników o pojemności 110l 
7
 

 (liczba pojemników)                                                                

  WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY:  

     

   ……………………………..                    x                  ……………….………………..       =             …….………………………………….. zł 

(miesięczna liczba pojemników)                                 ( stawka opłaty)                                     (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………………………………...……..zł 

 

Wysokość opłaty uiszczanej kwartalnie (opłatę miesięczną pomnożyć przez 3) ……………………………………………...…………………...zł  

E.4 DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Oświadczam, że nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji stanowi: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe w liczbie ………………………………….. 

                                                                                                                                                (liczba domków letniskowych)        

WYLICZENIE RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA ROK:  

      

  ……………………...                      X                  …………………………………..                        =             …………………………………..zł 

(liczba domków letniskowych)                      ( ryczałtowa stawka opłaty za rok )                    (iloczyn liczby domków i ryczałtowej  stawki opłaty za rok) 

 Wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi:………………………………  zł                        

 inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  gdzie wytwarzane są odpady komunalne w okresie od  

…………………………… do …………………………………….. 

  Wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi:………………………………  zł 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
 8)

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 

 

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

           (miejscowość, data )                                                                                                            (czytelny podpis) 



 

 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. 2014r. poz.1619). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sękowa 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. 

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

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sękowa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku 

złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 

komunalnych była świadczona. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez dodatkowego wezwania na wskazany rachunek 

bankowy, bądź w kasie Urzędu Gminy w Sękowej, bądź za pośrednictwem inkasenta w terminach do: 15 marca za I kwartał, 15 

maja za II kwartał, 15 września za III kwartał, 15 listopada za IV kwartał – w przypadku opłat dotyczących właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą 

właścicieli doków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy 

uiszczać z dołu raz w roku w terminie do 15 listopada 

5. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Gminy Sękowa w odrębnej uchwale  

Wyjaśnienia: 

1) Identyfikatorem podatkowym jest PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL; 
NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu 

2) 
Dane dotyczące numeru telefonu oraz adresu e-mail nie są obowiązkowe 

3)
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 

4
) Należy podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 

prawnego) 

5) 
Należy wypełnić w części E

 
punkty E2, E3, E4, w zależności od rodzaju nieruchomości, której składana deklaracja dotyczy 

6)
 W przypadku nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a są 

wytwarzane odpady komunalne np.: związane z działalnością gospodarczą należy wypełnić zarówno punkty E.2 jak i E.4 

7) 
 W przypadku pojemników innych niż 110 l należy dokonać przeliczenia obliczając wysokość opłaty miesięcznej  

8) 
W przypadku składania deklaracji przez osobę reprezentującą zobowiązanego do składanej deklaracji należy dołączyć 

pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 

*niepotrzebne skreślić  

 

G. ADNOTACJE ORGANU  


