
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/245/17 

Rady Gminy w Książkach 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

Podstawa prawna :  

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) 

Składający :  

 

Deklaracja przeznaczona jest dla właściciela nieruchomości, współwłaścicieli 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 

nieruchomością. 

Miejsce składania :  

 

Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

WÓJT GMINY KSIĄŻKI       UL. BANKOWA 4       87-222 KSIĄŻKI 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

□ Pierwsza deklaracja, 

data powstania obowiązku złożenia 

deklaracji ……………...... 

□ Nowa deklaracja, 

data powstania obowiązku złożenia  

nowej deklaracji ……………… 

□ Deklaracja korygująca 

deklarację  z dnia 

………………………… 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  właściciel nieruchomości □  współwłaściciel nieruchomości □  użytkownik wieczysty 

□  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□  inny podmiot władający nieruchomością 
C.1. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa składającego deklarację (dotyczy osób prawnych) 

 
 

C.2. Dane identyfikacyjne 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

  

NIP ( dotyczy osób prawnych) 

- - -  

Imię ojca Imię matki 

 

Telefon kontaktowy  

C.3. Adres zamieszkania (dot. osób fizycznych) / Adres siedziby (dotyczy osób prawnych) 

Kraj 

 

Województwo Gmina 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu 

Nr lokalu 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

D.1 Adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne ( wypełnić jeżeli inny jak w części  C.3) 

Miejscowość Ulica 

 

Nr domu 

Nr lokalu 

 

Kod pocztowy Poczta 



D2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość  
( dane do celów sprawozdawczych oraz określenia zapotrzebowania na pojemniki) 

 

D3. Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości będą 

zbierane w sposób selektywny 

 

□ TAK □ NIE 

D4. Oświadczam, że odpady biodegradowalne powstające na 

nieruchomości  będą składowane na przydomowym kompostowniku 
□ TAK □ NIE 

 

E. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących daną 

nieruchomość 

Stawka opłaty za 

zbieranie i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

w sposób selektywny 

Stawka opłaty za 

zbieranie i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

w sposób nieselektywny 

Miesięczna opłata 
( należy pomnożyć stawkę 

opłaty przez liczbę osób 

zamieszkujących 

nieruchomość) 

 

 

 

   

Miesięczna opłata ogółem 

 

 

 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 

                    (miejscowość i data)                                                                      (czytelny podpis) 

 

G. 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. z  2017 r.,  poz. 1201). 

2.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie: 

 pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., 

 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych na nieruchomości, 

 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W przypadku niezłożenia 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, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

4. W przypadku posiadania ( zarządzania) więcej niż jednej nieruchomości  zamieszkałej  należy wypełnić deklarację oddzielnie dla każdej z  tych nieruchomości. 

5. Deklarację należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 

Objaśnienia: 
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi drukowanymi literami 
 

 

 

 

 

 


