
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAOCY 

PESEL:             
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289). 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych a także innych podmiotów   
  władających nieruchomością, położonych na terenie Gminy Pleśna 
Miejsce składania: Urząd Gminy w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240 
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkaoca 
  W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 Cel złożenia deklaracji (zaznaczyd właściwy kwadrat): 

   złożenie deklaracji            korekta deklaracji            data powstania zmian ................................................................... 

 
B.  PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    właściciel           współwłaściciel
1)

          najemca, dzierżawca           użytkownik wieczysty            inny 

 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

NAZWISKO PIERWSZE IMIĘ  NR TELEFONU 

IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail) 

       D.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

GMINA NUMER DOMU NUMER LOKALU NUMER DZIAŁKI 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

       E.    ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości wskazanej w pkt D) 

GMINA ULICA NUMER DOMU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

      F.    DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
1)

 

NAZWISKO PIERWSZE IMIĘ 

PESEL IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI 

     G.    ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ WOJEWÓDZTWO  POWIAT 

GMINA ULICA  NR DOMU  NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY E-MAIL 

     H.   OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. Oświadczam, że w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji, odpady 
będą gromadzone w sposób selektywny *:                        TAK                    NIE 

2. Oświadczam, że gospodarstwo domowe liczy:  ............................................................ (podad liczbę osób zamieszkałych) 

 



            I.   OBLICZENIE OPŁATY 

1. Wysokośd miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym prowadzonym na 
terenie nieruchomości, o której mowa w części D deklaracji ustalona została Uchwałą Nr XXX/255/17 Rady Gminy Pleśna z dnia  
22 września  2017 r. odrębnie dla odpadów zbieranych w sposób: 

1. 1. selektywny :   12,00 zł od osoby                2.   nieselektywny (zmieszany) :    24,00 zł od osoby  

2. Wyliczenie przysługującego miesięcznego zmniejszenia opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/284/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 
24 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832).  tj. 100% miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej 
na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych. 

 

2. Liczba dzieci w rodzinie ogółem: ......................................... 

3.  

4. Liczba dzieci w rodzinie objętych ulgą: ................................... 

Kwota do zapłaty  

(…………….....…. - …………….......) x ……………..…………….. = ………………………..…………………….......................…….. zł 

 (liczba  mieszkaoców) - (osoby zwolnione)                      (stawka)                                 (iloczyn liczby mieszkaoców pomniejszonej o osoby zwolnione  i stawki opłaty) 

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

(słownie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

   J.   INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

Rodzaje załączników: 

1. oświadczenie               TAK                    NIE 

2. pełnomocnictwo              TAK                    NIE 

3. zaświadczenie o odbywaniu studiów     TAK                    NIE 

4. inny:   akt zgonu          zaświadczenie pracodawcy           inne 

  K.   PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(miejscowośd i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 

L.   ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 
1)
 W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej 

przedmiotem małżeoskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. 

Pouczenie 

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 599) niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Obowiązek złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy w Pleśnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkaoca. 

3. W przypadku zamiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyd 
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych. 

5. W przypadku złożenia deklaracji przez pełnomocnika do deklaracji należy dołączyd pełnomocnictwo. 

Objaśnienia: *selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych workach poszczególnych frakcji (rodzajów) odpadów z podziałem na: papier 
i tekturę, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, metal,, oraz odpady ulegające biodegradacji i inne – zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pleśna 


