
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/30/2013 

Rady Gminy Kluczewsko 

                                                                                                                                                                           z dnia 28 czerwca  2013 r. 
 

POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEIESKIM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI W GMINIE KLUCZEWSKO 

 
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 

391 z późn. zm.) 

 

SKŁADAJĄCY: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców 

oraz osób w inny sposób władających nieruchomością 

 

TERMIN SKŁADANIA: 
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji lub 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: 
Urząd Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12   29-120 Kluczewsko. 
 
ORGAN DO KTÓRGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ: 

 

WÓJT GMINY KLUCZEWSKO UL.SPÓŁDZIELCZA 12  29-120 KLUCZEWSKO 
 

1. OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ Pierwsza deklaracja                                         □ Zmiana danych zawartych w deklaracji 

             (data zaistnienia zmiany………………………......) 
 

2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ osoba fizyczna                                                 □ osoba prawna                                                                                 

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

3.RODZAJ PODMIOTU (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ Właściciel                                   □ Współwłaściciel                                    □ Dzierżawca 

□ Użytkownik wieczysty               □ Współużytkownik wieczysty                □ Najemca 

□ Zarządca nieruchomości             □ Inny sposób władania nieruchomością 

 
IMIĘ i NAZWISKO / FIRMA............................................................................................................................... ..... 

 
PESEL / REGON............................................................................................................... ............................................................. 

 

 

 

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 
Gmina 
 

Miejscowość Ulica 

Numer domu / numer lokalu Kod pocztowy Poczta 

 
 
 
5. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ: 
Gmina Miejscowość Ulica 

 
Numer domu / numer lokalu Kod pocztowy Poczta 

 
 



6. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
 

1) DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 4 niniejszej deklaracji  

zamieszkuje ......................... osób. 
 Wyliczenie miesięcznej opłaty:  
 

.................................... x .............................  =  ................................................................................. zł 
(liczba mieszkańców)                  (stawka opłaty) *                 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

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

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

 
      2) DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 4 niniejszej deklaracji odpady gromadzone  
są…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           Liczba i rodzaj pojemników(pojemność) 
 

 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 
(słownie……………………………………………………………………………………………………………………) 
 
* stawka opłaty - stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Kluczewsko w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
**stawka opłaty – stawka  opłaty określona  w Uchwale Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. 
 
7. INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w pkt 4 odpady biodegradowalne w tym odpady kuchenne i zielone: 
 

 □    są kompostowane                                                               □    nie są kompostowane 
 
8. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO  

 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Imię Nazwisko 

 
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) Czytelny podpis składającego / osoby reprezentującej 

Składającego 

 
9. ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
POUCZENIE : 
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r.Nr229 

poz.1954 z późn. zmianami.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku 

nieterminowego regulowania należności. 

 

Objaśnienia: 
1.Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych  właściwy organ w drodze decyzji  naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz  

zaległymi odsetkami. 

3. W razie nie złożenia 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. 

4. Zadeklarowane miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać u inkasentów lub na rachunek 

bankowy bez wezwania w terminach do 15 września, 15 listopada,15 marca, 15 maja. 


