
 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIA JASNE POLA DRUKOWANYMI LITERAMI  

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2019 poz. 2010 t.j.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także innych podmiotów władające nieruchomością. 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

         Wójt Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów 

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

             złożenie deklaracji1  

             korekta deklaracji2 

 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

1. Dane identyfikacyjne (zaznaczyć właściwą pozycję) 

            1. osoba fizyczna                                      

            2. osoba prawna          

            3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

            4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

     1. właściciel 

     4. Zarządca 

     2. współwłaściciel 

     5. jednostka organizacyjna 

     3. użytkownik wieczysty 

     6. inny podmiot ...……… 

Pesel nip regon 

2. Nazwa pełna/Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu 3 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania lub siedziba składającego deklarację 

Kraj województwo powiat 

Gmina ulica nr domu/ lokalu 

Miejscowość kod pocztowy poczta 

4. Miejsca położenia nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (adresy i oznaczenia 

ewidencyjne działek) 

…………………………………………………………………………………………………………

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XVIII/120/2019 

Rady Gminy Niechlów  

z dnia 28 listopada 2019 r. 



 

 

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

1. Oświadczenie dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje ……….. osób (należy podać liczbę 

mieszkańców objętych opłatą)4.  
Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość 

i stawek kwotowych ustalonych odrębną Uchwałą Rady Gminy Niechlów dla odpadów zbieranych w sposób 

selektywny oraz nieselektywny. 

Odpady zbieram w sposób: 

     selektywny (stawka opłaty: .................... zł/osobę) 

     nieselektywny (stawka opłaty:  .................... zł/osobę) 

 

Obliczona stawka opłaty wynosi  .................... zł/miesiąc 

2. Oświadczenie dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników i stawek kwotowych 

ustalonych odrębną Uchwałą Rady Gminy Niechlów dla odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz 

nieselektywny. 

Odpady zbieram w sposób: 

     selektywny  

     nieselektywny 

w pojemnikach: 

     typ 110 (pojemność 0,11 m3)    ............................... (stawka opłaty: .................... zł/pojemnik) 

     typ 240 (pojemność 0,24 m3)    ............................... (stawka opłaty: .................... zł/pojemnik) 

     typ 1100 (pojemność 1,10 m3)  ............................... (stawka opłaty: .................... zł/pojemnik) 

     typ KP-5 (pojemność 5,00 m3) ............................... (stawka opłaty: .................... zł/pojemnik) 

     typ KP-7 (pojemność 7,00 m3) ............................... (stawka opłaty: .................... zł/pojemnik) 

 

Obliczona stawka opłaty wynosi  .................... zł/miesiąc 

3. Oświadczenie dotyczy właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części 

niezamieszkałych 

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. gdy nieruchomość jest w części zamieszkała a w 

części niezamieszkała należy wypełnić oświadczenia zarówno punkt 1 i 2. Miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z punktem 1 i 2.   

 

Obliczona stawka opłaty wynosi  .................... zł/miesiąc 

 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………………..                                                          ............................................ 
       (Miejscowość i data)                                                                                                                     (Czytelny podpis) 

 



 

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY 

  

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r.  poz. 2010 t.j.). 

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa odrębna 

uchwała opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://www.biuletyn.net/nt-

bin/start.asp?podmiot=niechlow/. 

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,  

w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

 

Objaśnienia 

1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Niechlów, w terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych.  

2. 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 nową 

deklarację do Wójta Gminy Niechlów w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Informacja dotycząca numeru telefonu jest fakultatywna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


