
Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/IX/2015
Rady Gminy Zatory

z dnia 17 lipca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 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  podmiotów  władających
nieruchomościami  zamieszkałymi,  na  których  powstają  odpady,  położonych  na  terenie
Gminy Zatory.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
w  terminie  14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia
wysokości należnej opłaty.

Miejsce składania: Urząd Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Nazwa i adres siedziby organu

Wójt Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)

              (dd-mm-rrrr)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole)

   

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych podmiotów

4. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa podmiotu**

5. PESEL * 6. Imię ojca, imię matki* (uwaga!Wykazuje się tylko 
wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

7. NIP** 8. KRS**

9. Dane kontaktowe

tel. stac.    tel. kom.    adres e-mail 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

10.  Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu 16. Numer lokalu
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pierwsza deklaracja korekta deklaracji data zmiany:

osoba fizyczna osoba prawna
jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej



17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

D. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA ( współwłasność rozumiana również jako wspólność ustawowa małżeńska)

Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych podmiotów

20. Imię i Nazwisko* / Pełna nazwa podmiotu**

21. PESEL* 22 Imię ojca, imię matki* (uwaga!Wykazuje się tylko 
wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

23. NIP** 24. KRS**

25. Dane kontaktowe

tel. stac.    tel. kom.    adres e-mail 

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** WSPÓŁWŁAŚCICIELA

26. Kraj 27. Województwo 28. Powiat

29. Gmina 30. Ulica 31. Numer domu 32. Numer lokalu

33. Miejscowość 34. Kod pocztowy 35. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

36. Miejscowość 37. Ulica 38. Nr domu/nr lokalu/nr działki (w 
przypadku nie nadania nr domu)

E.1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

39. Forma władania (zaznaczyć właściwe pole)

   

   

                                                                                         

***podać tytuł będący postawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 
prawnego

E.2. INFORMACJE NA TEMAT INSTALACJI SANITARNYCH I KOMPOSTOWNIKA

40. Sposób podłączenia nieruchomości do instalacji odprowadzających nieczystości ciekłe (zaznaczyć właściwe pole)

             

41. Czy na nieruchomości znajduje się kompostownik? (zaznaczyć właściwe pole)
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własność lub współwłasność zarząd lub uzytkowanie

użytkowanie wieczyste inny podmiot władający nieruchomością***

sieć kanalizacji przydomowa oczyszczalnia zbiornik bezodpływowy

TAK NIE



F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Wielkość gospodarstwa
Liczba

gospodarstw
Stawka

(objaśnienia pkt 5)
Opłata (liczba

gospodarstw x stawka)

1 2 3 4

Gospodarstwo jednoosobowe, odpady zbierane i 
odbierane w sposób selektywny

 szt.  zł  zł

Gospodarstwo jednoosobowe, odpady zbierane i 
odbierane w sposób nieselektywny

 szt.  zł  zł

Gospodarstwo dwuosobowe i więcej, odpady 
zbierane i odbierane w sposób selektywny

 szt.  zł  zł

Gospodarstwo dwuosobowe i więcej, odpady 
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

 szt.  zł  zł

Opłata miesięczna (suma kolumny 4):  zł

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

                                      

  (miejscowość i data wypełnienia deklaracji)                                                        (czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
1. W  razie  nie  złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo  uzasadnionych

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

2. 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 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1. Pod pojęciem  gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe na

danej nieruchomości utrzymujące się wspólnie.
2. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Zatory w terminie 14 dni od dnia

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właściciel  nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Urzędu Gminy Zatory w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku posiadania więcej  niż jednej nieruchomości, ich właściciel obowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla
każdej nieruchomości.

5. Wysokość  stawek opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  określona  została  uchwałą  Rady Gminy Zatory  w
sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty
dostępnej na stronie www.zatory.biuletyn.net.
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