
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA OBSZARZE GMINY GNOJNIK 

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.2012r.poz.391) 
 
Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie 
Gminy Gnojnik 
 
Urząd Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363 
 
14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty 
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Wójt Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  pierwsza deklaracja  zmiana danych w deklaracji  

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

2. Rodzaj własności, posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  właściciel  współwłaściciel  zarządca 
  posiadacz  użytkownik wieczysty  inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

D.1. Osoba fizyczna    

3. Nazwisko 
      

4. Imię/Imiona 
      

5. PESEL 
      

D.2. Pozostałe podmioty 

6. Imię i nazwisko/Pełna nazwa 
      

7. NIP 
      

8. REGON 
      

D.3. Adres zamieszkania/Adres siedziby 

9. Kraj 
      

10. Województwo 
      

11. Powiat 
      

12. Gmina 
      

13. Ulica 
      

14. Nr domu 
    

15.  Nr lokalu 
    

16. Miejscowość 
      

17. Kod pocztowy 
  -    

18. Poczta 
      



E.  ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

19. Miejscowość 
      

20. Nr domu 
    

21. Nr lokalu 
    

22. Nr działki 
      

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY  

23.  
Oświadczam, że w gospodarstwie domowym wskazanym w części E niniejszej deklaracji 
zamieszkuje    osób (należy podać liczbę mieszkańców) 
 

24.  
Odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 

 
  selektywny  nieselektywny (zmieszany) 

 

25.  
Informuję, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę 
wykorzystywać na własne potrzeby: 
 

  tak  nie  

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarstwo domowe określona 
w Uchwale Rady Gminy Gnojnik w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty 

26.  
 

   zł 
 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Data 
 

      
 

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 
 

      
 

 
 

 
POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej  
w niepełnej wysokości, 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. 2012 r. poz. 1015) 

 
 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik  

na których zamieszkują mieszkańcy 

 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Gnojnik, na których 
zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391 z póź.zm.). 
 
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością. 
 
 
A. 
Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Gnojnik. Formularz  
należy złożyć w Urzędzie Gminy Gnojnik, Gnojnik 363. 
 
 
B. 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwsze go mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć 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. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia 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. Z tym, 
że pierwszą deklarację w 2013 roku należy złożyć do dnia 31 maja 2013 r. 
 
 
C.  
Wyjaśnienie pojęć: 
Właściciel nieruchomości – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje tytuł prawny do nieruchomości na podstawie 
aktu notarialnego lub orzeczenia sądu lub która na innej podstawie prawnej została wpisana jako 
właściciel do księgi wieczystej. 
Użytkownik wieczysty – osoba lub podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości 
w oparciu o umowę o użytkowanie wieczyste. 
Współwłaściciel nieruchomości - w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, gdy 
nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym. 
Zarządca – Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu - 
osobę prawną lub fizyczną albo jednostkę organizacyjną powołaną do zarządzania nieruchomością, 
są to również podmioty, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania 
w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. 
Inne podmioty władające nieruchomością – podmioty, które władają nieruchomością na podstawie 
umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, zastawu lub bez tytułu prawnego. 
 
 
 



Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających 
razem i wspólnie utrzymujących się. 
 
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie 
i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą 
skarbową (17 zł). 
 
E.  
Dla każdego gospodarstwa domowego należy złożyć odrębną deklarację. 
 
F. 
poz. 22 – podać faktyczną ilość osób zamieszkującą w gospodarstwie domowym, a nie ilość 
zameldowanych osób.  
poz. 23  selektywnie zbieranie odpadów komunalnych obejmuje co najmniej następujące frakcje 
odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji (art.3 ust. 2 pkt.5 i art. 4 ust.2 pkt. 1 pkt. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.)  
poz. 25 – przez kompostownik należy rozumieć w szczególności specjalną pryzmę służącą do 
kompostowania bioodpadów. 
 
G. 
poz. 26 – należy wybrać i wpisać określoną stawkę miesięczną opłaty uzależnionej od sposobu 
zbierania odpadów i wielkości gospodarstwa domowego. 
 
 
Opłatę należy wpłacać na wskazany przez Urząd Gminy Gnojnik rachunek bankowy lub do inkasenta 
wyznaczonego uchwałą Rady Gminy za okres dwóch miesięcy do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 
15 sierpnia, 15 października i 15 grudnia, przy czym pierwsza wpłata za okres od 1.07.2013 r. do 
31.08.2013 r. musi nastąpić do 15 sierpnia 2013 r. 
 
Właściciel nieruchomości zamieszkałej, w ramach uiszczonej opłaty otrzyma worki na odpady 
zmieszane i zbierane selektywnie. 
 

 
 
 

Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. 

W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do Urzędu Gminy Gnojnik 

tel. 14 68 69 600 w. 35 


