
  
                                                                                                                                        Załącznik do Uchwały  Nr XLI/259/2013 

                                                                                                                                                Rady Gminy Gać 

                                                                                                                                          z dnia 27 grudnia 2013 r. 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

__________________________________________________________________________________________  
 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

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 zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

położonych  na  terenie Gminy  Gać 
 

Miejsce składania:   Urząd Gminy w Gaci, pok. nr 10 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:   Wójt Gminy Gać    

 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….…………………………… 

                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 

 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □    właściciel       □ współwłaściciel     □ użytkownik wieczysty   □ inny podmiot władający nieruchomością   
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□    osoba fizyczna        □ osoba prawna     □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 

  

 

  

REGON …………………………………………………           PESEL ………………………………………… 

 
 

ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu 

 

 
 

D.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 
Poczta Obręb/numer działki 

 E.DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  
 

 

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………….                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                              (podać liczbę mieszkańców) 

 

 

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

 

 
 

 3.Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

a)….………………….………    X     ………………………  =      ……………………………………zł. 
             (liczba osób 1 - 4 )                               (stawka opłaty za jedną osobę *)           (iloczyn liczby osób i stawki opłaty) 



  

*Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Gać w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia  stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

 

b)  Miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa * (zł.)        ……………………………………….. 
  ( dla nieruchomości zamieszkiwanej przez 5 i więcej osób w gospodarstwie )  

 

*Stawka opłaty za gospodarstwo domowe określona w uchwale Rady Gminy Gać w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia  stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
 

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

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

F.DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są:  

 

 
              (należy podać rodzaj pojemnika o pojemności ( 120 l, 240 l, 1100 l, ) i ilość danego rodzaju pojemników )  
3.Stawka opłaty za pojemnik  selektywnie zbierane  

 

( nieselektywnie zbierane) 

 
 a) 10zł - 120 l 

b) 20zł. - 240l 

c) 110zł.-1100 l 

a) 20zł.- 120l 

b) 40zł. - 240l 

c) 220zł. -1100l 

4. Wysokość opłaty wynosi:  

 

 
                                                           ( iloczyn liczby pojemników danego rodzaju i stawki opłaty za ten pojemnik ) 
 

(słownie złotych) …………………………………………………………………………………………………………. 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy prawne dotyczące prawdziwości  danych zawartych w składanej deklaracji.  

 
 

       …………………………………                                               …………………..…………… 
                              (miejscowość i data)                                                                                                          (czytelny podpis) 
 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

1) 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.2012.1015 j.t.) 

2) Opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych w 2014r. 

    a) do dnia 30.03 za I kwartał,  b) do dnia 30.06 za II kwartał, c) do dnia 30.09 za III kwartał, d) do dnia 30.11 za IV kwartał 

       Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Gminy Gać. 

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Gaci 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. 

4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Gaci 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. 

*- niepotrzebne skreślić 


