
 
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/311/2013 

Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
 

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

(należy wypełnić pola jasne drukowanymi literami) 
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 
z późn. zm.). 

Składający: 
 
 

Osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem lub współposiadaczem samoistnym, 
użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym, posiadaczem lub współposiadaczem zależnym (najemcą, 
dzierżawcą) nieruchomości położonej na obszarze Gminy Gdów, która w dniu składania niniejszej deklaracji 
jest zamieszkała.  

Termin 
składania: 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
14 dni od daty zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
WÓJT GMINY GDÓW 
RYNEK 40 
32-420 GDÓW 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja 

 zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian……………………………….) 

 
Przyczyna zmiany deklaracji:…………………………………………………………………………………………………….................. 

 korekta deklaracji 
 

Przyczyna korekty……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel 

 współwłaściciel 

 użytkownik, współużytkownik 

 

 użytkownik lub współużytkownik wieczysty 

 posiadacz lub współposiadacz zależny 

  inna osoba władająca nieruchomością 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

D. 1. Osoba fizyczna 

Nazwisko 

 

Imię 
 

Pesel 
 

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 

 

D. 2. Dane nieruchomości, na której powstają odpady 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

Nr działki (wypełnić w przypadku braku numeru domu) 

 

D. 3. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D. 2. 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

E. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D. 2. NINIEJSZEJ DEKLARACJI 
ODPADY BĘDĄ GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY * 

 TAK  NIE 
F. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D.2. NINIEJSZEJ DEKLARACJI WYPOSAŻONA JEST 
W KOMPOSTOWNIK, NA KTÓRYM GROMADZI SIĘ ODPADY BIODEGRADOWALNE ( ZIELONE, KUCHENNE). W 
PRZYPADKU ZAZNACZENIA POZYCJI „TAK”, NALEŻY PODAĆ POJEMNOŚĆ KOMPOSTOWNIKA). 

 TAK  NIE 
 
kompostownik…………m
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G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.  

Tabela stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Rodzaj gospodarstwa domowego 
Stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  
w zł od gospodarstwa domowego 

jednoosobowe Zbiórka selektywna  8 zł 

Zbiórka nieselektywna  16 zł 

dwuosobowe Zbiórka selektywna  16 zł 

Zbiórka nieselektywna  32 zł 

trzyosobowe Zbiórka selektywna  24 zł 

Zbiórka nieselektywna  48 zł 

czteroosobowe i większe Zbiórka selektywna  32 zł 

Zbiórka nieselektywna  64 zł 
 

Opłata miesięczna za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 
 

………………………………………………………zł 
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 
 
……………………………………………………………………….. 

(Miejscowość, data) 

 
 
………………………………………………………………………. 
(Czytelny podpis składającego z podaniem imienia i nazwiska) 

POUCZENIE: 
1. Przyjmuje się, że mieszkańcem danej nieruchomości jest osoba:  

1) zameldowana w niej na pobyt stały lub czasowy; 
2) niezameldowana, której zamiarem rzeczywistym jest faktyczne przebywanie (bytowanie)  w danej 

nieruchomości , bez względu na cel  i charakter pobytu,  jeżeli zazwyczaj spędza w danej nieruchomości czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, 
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi;  

2. Przyjmuje się , że nie jest mieszkańcem danej nieruchomości osoba:  
1) w niej zameldowana, jeżeli opuściła daną nieruchomość z zamiarem rzeczywistym nieprzebywania w niej, a 

okoliczności faktyczne takie jak podjęcie pracy, nauki albo inna potrzeba życiowa uzasadniają koncentrację 
aktywności życiowej tej osoby w innym miejscu przebywania (bytowania);  

2) przebywająca w nieruchomości, w tym letniskowej lub gospodarstwie agroturystycznym na wypoczynku. 
3. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2005 

r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
4. Opłata płatna jest bez wezwania organu. 
5. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 391, z późn.zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Gdów określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

6. W razie złożenia deklaracji z powodu zaistniałych zmian w stanie liczby osób zamieszkujących nieruchomość, albo zmian 
w sposobie gromadzenia odpadów opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła ta zmiana. 

7. Dane zawarte w deklaracji (w szczególności o podanej liczbie mieszkańców) będą weryfikowane na podstawie danych 
rejestrowych dostępnych w Urzędzie Gminy. 

8.  Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odbieranie 
odpadów zmieszanych wraz z  należnymi odsetkami. 

OBJAŚNIENIA: 
* Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów 
odpadów z podziałem na papier i tekturę, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i odzież. 
Gospodarstwo domowe - wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, 
utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.  Źródło definicji: ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. ( Dz.U. Nr 47, poz. 277 z późn. zm.).  

ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


