
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 
           PESEL / NIP ……………………… 
              (składającego deklarację)  

 
Dzień – Miesiąc – Rok 

 
.…...-….…-……… 

 

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, zm. 951). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, uŜytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 
uŜytkowaniu, a takŜe innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce składania deklaracji: Burmistrz Wielunia 
plac Kazimierza Wielkiego 1 
98-300 Wieluń 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁO śENIA DEKLARACJI 
 
 

Cel złoŜenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zamieszkanie pierwszego mieszkańca        ………………………………….……… 
                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 
                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO śENIA DEKLARACJI  
 
 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

   □   Właściciel nieruchomości           □    Współwłaściciel           □    Inny          

   □    Zarządca nieruchomości            □    UŜytkownik Wieczysty      
 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 
C.1 OSOBA FIZYCZNA  
 

Nazwisko 
 
 

Pierwsze imię Drugie imię 

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 
 
………-………-…………… 

Imię ojca Imię matki 

Nr Telefonu 
 
 

Adres e-mail 

 

C.2 POZOSTAŁE PODMIOTY 
Nazwa skrócona 

 
Nazwa pełna 
 
 Nr KRS 

 
Nr telefonu 
 

Adres e-mail 

Osoby upowaŜnione do reprezentowania1: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

podstawa umocowania 
 
 
 

Sposób reprezentacji 2:  …………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 



C.3 DANE NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY 3
 

Gmina 
 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy Poczta 

C.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niŜ adres nieruchomości wskazanej w części C.3 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA  TERENIE NIERUCHOMO ŚCI 
WSKAZANEJ W CZ ĘŚCI C.3 

 

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3 niniejszej deklaracji zamieszkuje: ………....……… 

                                                                                                                                                                                                                      (liczba mieszkańców) 

Oświadczam, iŜ odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób 4: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□    selektywny           □    nieselektywny 
Obliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ……………………...…      =      ………………………………….………… zł 
       (liczba mieszkańców)                                                (stawka opłaty)                                            (iloczyn  liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …………………..….……..…. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..……….….....) 

E. INFORMACJA O POSIADANIU I KORZYSTANIU Z KOMPOSTO WNIKA NA NIERUCHOMO ŚCI 
WSKAZANEJ W CZ ĘŚCI C.3 

Posiadam i korzystam z przydomowego kompostownia oraz zagospodarowuję odpady biodegradowalne (kuchenne  
i zielone).                                                      

□    tak        □    nie 
F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJ Ę   

 
 

       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 
          (miejscowość i data)                                                                                                              (czytelny podpis – pieczęć składającego/  

                                                                                                                                                     osoby reprezentującej składającego) 
 

G. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 

Objaśnienia: 
1. NaleŜy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr dowodu osobistego osoby upowaŜnionej. Do deklaracji naleŜy 

dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złoŜone z niniejszą 
deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową 17,00 zł. 

2. NaleŜy wpisać czy pełnomocnik działa samodzielnie czy teŜ posiada pełnomocnictwo łączone. 
3. Dla kaŜdej nieruchomości naleŜy złoŜyć odrębną deklarację. 
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
Pouczenie: 
1. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć do Burmistrza Wielunia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości                   
jest obowiązany złoŜyć do Burmistrza Wielunia 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. 


