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POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM                                                                

D1 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

(dotyczy osób fizycznych) 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

Składający: 

  
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością. 

 
Miejsce składania: 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

Burmistrz Gminy Słomniki/ Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    pierwsza deklaracja 

    zmiana danych zawartych w deklaracji         Data zmiany (dzień – miesiąc – rok)  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko i imię 
 

 Numer PESEL Nr telefonu E-mail 
 

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA 
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

B.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu lub działki

C. OKREŚLENIE WYSOKOSCI OPŁATY 

 Deklaruję zbieranie odpadów w sposób (zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

    selektywny (segregowany)                                          nieselektywny (bez segregacji)  

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B niniejszej deklaracji zamieszkuje (liczba mieszkańców):   
                                                                                                                                                                                                                     

Wyliczenie miesięcznej opłaty:   X  ,   zł =   ,   zł 
 liczba 

mieszkańców  stawka opłaty iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  

 , zł
Słownie: 

D. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Na terenie przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                                                                                          tak                                          nie  
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2. Uzasadnienie zmiany- jeśli składana jest zmiana deklaracji 

3. Uzasadnienie różnicy w przypadku mniejszej liczby osób wykazanych do opłaty niż liczba osób zameldowanych na  nieruchomości. 

E. ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE (zaznaczyć odpowiedni kwadrat i podać szacunkowe ilości): 

  odpady zielone i biodegradowalne zagospodaruje we własnym zakresie np. w kompostowniku 

 deklaruję chęć oddawania odpadów biodegradowalnych (np. odpady kuchenne) w ilości                                      (kg/miesiąc) 

 deklaruję chęć oddawania odpadów zielonych (np. liście i trawa) w ilości                                   (kg/miesiąc w sezonie) 

F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

1. Kopia umowy zawartej z Przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji.  
    Nie dotyczy  umów zawartych z ZGKiM w Słomnikach 

2. 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Miejscowość Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 

Podpis 

 
I. ADNOTACJE ORGANU  
  

 

Pouczenie: 
 Niniejsza deklaracja  stanowi podstawę do wystawienia  tytułu wykonawczego  zgodnie  z przepisami ustawy  z dnia 17  czerwca 1966  r  o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r, Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.) 

 W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  zaistnienia  uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, organ właściwy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi po uwzględnieniu uzasadnionych szacunków. 

 Dla każdej nieruchomości właściciel obowiązany jest złożyć odrębną deklarację. 

 Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  deklarację  do  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Słomnikach  ul. 
Żeromskiego 2, 32‐090 Słomniki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W terminie 14 dni należy również zgłaszać zmiany mające wpływ na wysokość opłaty. 

 Sposób  zbierania  odpadów  będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W  przypadku  nie  wywiązania  się  z  obowiązku  selektywnego  zbierania 
odpadów komunalnych właściwy organ naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

 
Objaśnienia: 
 
UWAGA!: stawka za odpady oddawane selektywnie jest niższa niż za odpady oddawane nieselektywnie: 
 
W  części  C  należy  wskazać  ilość  osób  zamieszkujących  na  nieruchomości  wskazanej  w  części  B,  a  następnie  tą  liczbę  pomnożyć  przez 
odpowiednią stawkę opłaty podaną w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Słomnikach. Wysokość ta stanowi miesięczną opłatę, którą należy 
wpłacać z góry bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przelewem na 
wskazany  rachunek  bankowy,  gotówką  w  kasie  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Słomnikach  lub  osobie  posiadającej 
stosowne upoważnienie. 
 


