
                                                                                 Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVI/541/2014 

         Rady Gminy Podegrodzie  
z dnia 28 października 2014 r. 

 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
 

Podstawa prawna:  
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.). 

Składający: 
  

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

Termin składania: 
 

W terminie  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, zmiany stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,, ustania obowiązku uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku brakiem osób zamieszkujących na danej 
nieruchomości . 

Miejsce składania: Urząd Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie  

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

 pierwsza deklaracja – od dnia       _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
                                                         (dzień – miesiąc – rok) 

 nowa deklaracja – zmiana danych od dnia    _ _  -  _ _ -   _ _ _ _    Zmiana dotyczy części:    B3      B4       C       D        E          
                                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

 ustanie obowiązku uiszczania opłaty od dnia    _ _  -  _ _ -   _ _ _ _ 
                                                                                           (dzień – miesiąc – rok) 

  korekta deklaracji (do korekty deklaracji należy złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn korekty zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
 Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.  poz. 749 z późn. zm.) 

              Przyczyna korekty deklaracji: …...................................................................................................................................................... 
             ........................................................................................................................................................................................................... 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

B.1 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
          właściciel                                                                          jednostki organizacyjne i osoby posiadające                
     współwłaściciel*                                                                      nieruchomości w zarządzie 
          użytkownik wieczysty                                                    inne podmioty władające nieruchomością       
          wspólnota mieszkaniowa                                                    (np. użytkownik, najemca, dzierżawca)                                                                                                                                

B.2 RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
     osoba fizyczna                  osoba prawna                  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

2. Nazwisko/Nazwa   
 

3. Pierwsze imię (dot. os. fizycznych) 

4. PESEL (dot. os. fizycznych) 
 

5. Nr telefonu (nieobowiązkowe) 6. Adres e-mail (nieobowiązkowe) 

B.4 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

7. Kraj 
 

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 
 

11. Ulica 12. Nr domu/nr działki (jeżeli nie 
nadano nr budynku) 

13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 



B.5 ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli inny niż w 
rubryce B.4) 
17. Gmina 
 
PODEGRODZIE 

18. Miejscowość  19. Nr domu/nr działki 
(jeżeli nie nadano nr budynku) 

20. Nr lokalu 

C. OŚWIADCZENIE 

 
21. Oświadczam, że na terenie nieruchomości  wskazanej w części B4/B5 niniejszej deklaracji gromadzę odpady w sposób 
      selektywny**: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)  


 TAK (do ustalenia opłaty miesięcznej stosuję stawkę niższą) 

 
 NIE (do ustalenia opłaty miesięcznej stosuję stawkę wyższą) 

 
D. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B4/B5 niniejszej deklaracji 
zamieszkuje: 

22.            
............................................ 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

E. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY: 

 

23. Wysokość miesięcznej opłaty: 
 
….…….……….  x ................... = ..…….………… zł  
(liczba mieszkańców 
 podana w poz. 22)        

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

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

F. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć rodzaj załącznika) 

 Pełnomocnictwo jeżeli deklarację składa osoba upoważniona w imieniu właściciela nieruchomości. 

G.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA  

25. Imię 


26. Nazwisko 

27. Data wypełnienia deklaracji 28. Czytelny podpis składającego deklarację / 
pełnomocnika 
 

 
Objaśnienia: 
*    Zaznaczenie tego punktu oznacza, że podpisujący niniejszą deklarację, uzyskał  upoważnienie wszystkich współwłaścicieli do 
złożenia deklaracji w ich imieniu. 
**     selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów 

odpadów zgodnie z §  10 ust. 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 
***  wysokość opłaty miesięcznej podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 

50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 
ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja  podatkowa (tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.) w 
wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości.  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach określonych stosowną uchwałą Rady 
Gminy tj. I rata – do 15 marca, II rata – do 15 maja, III rata – do 15 września, IV rata – do 15 listopada. 

3. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Podegrodzie, u sołtysa/inkasenta oraz przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Podegrodzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Podegrodziu. 

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Podegrodzie deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także w przypadku ustania obowiązku 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku brakiem osób zamieszkujących na danej 
nieruchomości. 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Podegrodzie 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. 

6. Deklarację należy złożyć w sali obsługi klienta w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, w godzinach 
pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 800-1600, a od wtorku do piątku w godzinach od 700-1500, pisemnie pocztą 
tradycyjną na adres: Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą 
epuap , dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl 

7. Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy uprawniony do składania 
deklaracji dotyczącej tej nieruchomości może wypełnić odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami 
komunalnymi w odniesieniu do  przynależnego mu gospodarstwa domowego. 

8. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 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. 

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

10. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów 
zmieszanych. 

11. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.  
 
 
 
 
 

 
ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 

 
  


