
POLA JASNE  WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ.  WYPEŁNIAĆ  KOMPUTEROWO  LUB  RĘCZNIE,  DUŻYMI,  DRUKOWANYMI  LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

  
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XVII/145/2016 
Rady Gminy Włoszakowice 
z dnia 8 lipca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli,  użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Włoszakowice, a także innych podmiotów władających nieruchomościami zamieszkałymi położonymi na terenie Gminy Włoszakowice

Miejsce składania: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 

Termin składania:
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

WÓJT GMINY WŁOSZAKOWICE
ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

                                                                           
PIERWSZA DEKLARACJA        ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI          KOREKTA DEKLARACJI
                                                             (data powstania zmian __ __ - __ __ -__ __ __ __)                              OBOWIĄZUJĄCEJ OD
                                                                                                                                                            __ __ - __ __ -__ __ __ __
                                                                                                                                                                                                      (błędnie sporządzonej)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

3. Rodzaj podmiotu:
 

WŁAŚCICIEL / 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

      
   
UŻYTKOWNIK 
WIECZYSTY

     
   
ZARZĄDCA 

     
   
INNY PODMIOT 
WŁADAJĄCY 
NIERUCHOMOŚCIĄ  
(np. DZIERŻAWCA, 
NAJEMCA)

D. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. IMIĘ 5. NAZWISKO

6. DATA URODZENIA        
__ __ - __ __ -__ __ __ __

7. IMIĘ OJCA 8. IMIĘ MATKI

9. PESEL
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

10. NUMER TELEFONU 11. ADRES E- MAIL

E. ADRES ZAMIESZKANIA

12. KRAJ 13. WOJEWÓDZTWO 14. POWIAT



15. GMINA 16. ULICA 17. NR DOMU 18. NR LOKALU

19. MIEJSCOWOŚĆ 20. KOD POCZTOWY 21.POCZTA

F. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – wypełnić, jeżeli adres 
nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania

22. ULICA 23. NR DOMU 24. NR LOKALU

25. MIEJSCOWOŚĆ 26. KOD POCZTOWY 27. POCZTA

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

28. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób:

                              selektywny                                                               nieselektywny 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Włoszakowice w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

29. 

zł/ osobę

Ilość osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w części F 30.

(podać liczbę mieszkańców)

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez liczbę wskazaną w poz. 30) 31. 

zł/ miesiąc

Wysokość opłaty za 2 miesiące (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez 2) 32.

zł/ 2 miesiące

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

33. DATA  WYPEŁNIENIA 
__ __ - __ __ -__ __ __ __

34. CZYTELNY PODPIS

I. ADNOTACJE ORGANU

35. DATA I PODPIS PRZYJMUJĄCEGO FOMULARZ

Pouczenie
Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  17  czerwca 1966  r.  o  postępowaniu  
egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.).

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w razie nie złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy 
Włoszakowice  określa,  w drodze decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod uwagę  dostępne  dane  właściwe dla 
wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki.



Objaśnienia:
1. (uchylony);
2. (uchylony);
3. Selektywne zbieranie - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego jeden strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, 

obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.
4. Selektywnemu zbieraniu odpadów podlegają następujące frakcje:

- papier i tektura (makulatura),
- tworzywa sztuczne i metale,
- szkło bezbarwne,
- szkło kolorowe,
- odpady zielone,
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady wielkogabarytowe (zużyte meble domowe i ogrodowe, zabawki itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony od pojazdów osobowych,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na mieszkańca na dany rok. 

5. (uchylony).
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