
                                                    

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 

 

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

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Składający 
Właściciel/współwłaściciel/ użytkownik wieczysty/zarządca/ inny 

podmiot władający nieruchomością  położoną  na terenie Gminy 

Grębków 

Miejsce składania Urząd Gminy w Grębkowie, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków 

A. ORGAN WŁASCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY GRĘBKÓW 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 Pierwsza deklaracja 
 Korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 1) (data zaistnienia zmiany ….-....-………) 

 Wygaśnięcie obowiązku2)   (data wygaśnięcia …..-…..-………) 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 właściciel  współwłaściciel (należy podać wielkość udziału) 

 użytkownik wieczysty  zarządca nieruchomości 

 inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i Nazwisko 

PESEL (osoby fizyczne) Telefon kontaktowy 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokali 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

Gmina Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Numer ewidencyjny działki w/g ewidencji gruntów (dla nieruchomości niezabudowanej) 

F. OŚWIADCZENIE 

F. 1. Oświadczam, że3) 

 segreguję odpady komunalne i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 

…...…zł/osobę 

 nie segreguje odpadów komunalnych i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 

…….. zł/osobę 



F. 2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje ………….. osób 

 

F. 3.4) 

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka)  

 
LICZBA 

OSÓB 
STAWKA KWOTA 

   
  
 

 

 
…………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

 
…………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 
Pouczenie:  

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września               

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Grębków 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 należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Objaśnienia:  

1) Należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, odstąpienie lub 

przystąpienie do zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny. 

2) Należy zaznaczyć w przypadku wygaśnięcia obowiązku opłaty np. sprzedaż nieruchomości, śmierć właściciela 

nieruchomości. 

3) Część F.1.  – należy wybrać jeden sposób zbierania odpadów komunalnych. 

4) Część F.3. -  wysokość opłaty należy obliczyć jako iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty ustalonej uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

 

 
 


