
 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
DOTYCZĄCA  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
Podstawa 
prawna: 

Składający: 
Miejsce 
składania: 

Termin 

składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tekst jednolity: Dz.U.2016.250 z późn. zm.). 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gnojnik  

Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik 

14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie 
obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

DATA WPŁYWU: 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:  
Wójt Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik 

NUMER KARTY: 
 
 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Deklaracja składana w przypadku: (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać datę) 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

         zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
1

 

 

 
 

(data zamieszkania) 

 

         zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
2

 

 
 

 

 
 

(data zmiany) 

 

        zmiana danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
3

 

 

 
 

(data zmiany) 

           

        ustania obowiązku uiszczenia opłaty 
4

 

 

 
 

(data ustania obowiązku) 

 

       deklaracja korygująca 
5

 

 

 
od     do  
 

(okres, którego dotyczy korekta) 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
6
 

  3. Miejscowość 4. Nr domu 5. Nr 
lokalu 

6. Nr działki 7  

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
7. Typ podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

właściciel        współwłaściciel  zarządca użytkownik wieczysty                posiadacz                   inny 
 

E. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
8

 

E.1. Osoba fizyczna/pozostałe podmioty 
8. Imię i nazwisko/Pełna nazwa  9. PESEL 10. NIP 9 

E.2. Adres zamieszkania/Adres siedziby składającego deklarację 

11. Miejscowość 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Kod pocztowy 

16. Poczta 
 

17. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 18. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

E.3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w części E.2.) 

19. Miejscowość 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Kod pocztowy 

24. Poczta 
 

25. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 26. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

DO – 1  



F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY  

27. Odpady z nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zbierane będą w sposób 
10

 

A. selektywny  □   B. nieselektywny  

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY  

G.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny
11

 

 
Liczba osób zamieszkująca 

daną nieruchomość 

Wyliczona kwota 
opłaty w przypadku 

zadeklarowanej 
selektywnej zbiórki 

Zaznacz właściwą 
pozycję znakiem „x” 

Wyliczona kwota opłaty 
w przypadku zadeklarowanej 

nieselektywnej zbiórki 

Zaznacz właściwą 
pozycję znakiem „x” 

0 osób 0,00 zł 28. 0,00 zł 42. 

1 osoba 5,50 zł 29. 11,00 43. 

2 osoby 11,00 zł 30. 22,00 44. 

3 osoby 16,50 zł 31. 33,00 45. 

4 osoby 22,00 zł 32. 44,00 46. 

5 osób 27,50 zł 33. 55,00 47. 

6 osób 30,50 zł 34. 66,00 48. 

7 osób 33,50 zł 35. 77,00 49. 

8 osób 36,50 zł 36. 88,00 50. 

9 osób 39,50 zł 37. 99,00 51. 

10 osób 42,50 zł 38. 110,00 52. 

11 osób 45,50 zł 39. 121,00 53. 

12 osób 48,50 zł 40. 132,00 54. 

13 osób 51,50 zł 41. 143,00 55. 

56.          …… osób 57.       ……………. 58. 59.                 ……………. 60. 

 
 
 

POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.  

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

 
 

H. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI  

I. CZYTELNY PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ   
 (z podaniem imienia i nazwiska) 

 
........................................................................................................................................ 

 
 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
Adnotacja przyjmującego deklarację: 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzono pod względem formalnym (data i podpis) Sprawdzono pod względem merytorycznym (data i podpis) 

  



 
 

                                                 
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DO – 1  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCEJ 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gnojnik, na których zamieszkują mieszkańcy,  
do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 
Dz.U.2016.250z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 
 
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.  Należy wypełnić drukowanymi literami - kolorem czarnym lub granatowym. 
 
Objaśnienia: 
1

 Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji tj. zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy). 
2
 Zaznaczyć w przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana 

ilości osób, zmiana sposobu zbierania odpadów (art. 6m ust. 2 Ustawy). 
3

 Zaznaczyć w przypadku zmian danych niebędących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w przypadku 

zmiany danych osobowych, teleadresowych). 
4 Zaznaczyć w przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości, kolejno w poz. 28 lub 29 wpisując 0 zł.  
5

 Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio 

złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekta może dotyczyć każdej pozycji deklaracji np. błąd  
w adresie, numerze PESEL, brak załączników, brak podpisu podatnika lub innych danych.  
6 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.  
7 Pole należy wypełnić w przypadku, gdy właściciel nie posiada numeru domu. 
8 Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy obowiązany 

do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. 
9

 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U.2016.476 z późn. zm.). 
10 Selektywnie zbieranie odpadów komunalnych obejmuje co najmniej frakcje odpadów wymienione w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Gnojnik 
11

 W przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów należy zaznaczyć znakiem „x” pola od 28 do 41, w przypadku zadeklarowanej 

nieselektywnej zbiórki odpadów należy zaznaczyć znakiem „x” pola od 42 do 55 – w zależności od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. Pola od 56 do 60 należy wypełnić gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest większa od 13.  
Sposób obliczenia opłaty: w poz. 56 należy wpisać właściwą liczbę osób. W poz. 57. Stawkę opłaty wyliczona wg wzoru: pięć osób zamieszkujących 
daną nieruchomość ponosi opłatę wyliczoną wg wzoru: 5,50 zł x 5 osób= 27,50 zł, każda następna osoba ponosi opłatę w wysokości 3,00 zł za 
osobę. W poz. 57 należy wpisać sumę z tych wyliczeń (np. nieruchomość jest zamieszkała przez 15 osób. Czyli 27,50 zł + stawka 3 zł x 10 osób = 30 
zł. Razem 27,50 zł + 30 zł= 57,50 zł).  
Poz. nr 59. Należy wpisać stawkę opłaty wyliczoną wg wzoru: 11 zł x ilość osób. 
 
Pozostałe informacje: 
 
 Wysokość stawek, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono w odrębnych 

uchwałach.  
 

 Właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach uiszczonej opłaty otrzyma pojemniki na odpady komunalne. Mieszkańcy z zadeklarowaną 
segregacją otrzymują pojemniki na: papier i odpady wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne  
oraz pozostałości po segregacji. Mieszkańcy z zadeklarowanym brakiem segregacji odpadów komunalnych otrzymują pojemniki w kolorze 
czarnym. 

 
 Na każdym wystawionym do odbioru pojemniku należy umieścić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym przypisanym indywidualnie  

do gospodarstwa domowego objętego systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Na pojemnikach, w których  zgromadzone  
są odpady segregowane należy umieścić w widocznym miejscu etykietę z kodem kreskowym z napisem SEGREG, natomiast na pozostałości 
po segregowaniu należy przykleić etykietę ZMIESZANE. Mieszkańcy z zadeklarowanym brakiem segregacji odpadów komunalnych używają 
etykiet z kodem kreskowym z napisem ZMIESZANE. 

 
 Dodatkowe pojemniki oraz etykiety z kodem kreskowym można otrzymać w Urzędzie Gminy Gnojnik. 

 
 

 
Objaśnienie zawiera informacje podstawowe.  

W celu uzyskania szerszych informacji należy zwrócić się do Urzędu Gminy Gnojnik tel. 14 68 69 600. 
 
 
 

 


