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WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 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  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których 

powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Grybów (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opłaty. 
 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

 

   WÓJT GMINY GRYBÓW, UL. JAKUBOWSKIEGO 33, 33-330 GRYBÓW 
 

B. OKOLOCZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 1. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

           Pierwsza deklaracja                             Korekta² /Zmiana danych (niepotrzebne skreślić)          (data zaistnienia zmian) ______-______-_________ 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
       *  dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                                                         ** dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

            osoba fizyczna                 osoba prawa                    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej    

 2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

            właściciel                                                                                                współwłaściciel 

 

             użytkownik lub posiadacz                                                                      współużytkownik lub współposiadacz 

 3. Nazwa pełna* / Imię i nazwisko** 

 

 

 

C.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA **  
Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod  pocztowy Poczta 

 

Nr telefonu/e-mail³   

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
4 

Miejscowość Kod pocztowy 

 

Poczta Nr domu/lokalu  

 

Nr ewidencyjny działki (należy podać wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość nie posiada przydzielonego adresu) 

 
 
¹ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objetymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi 

podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 

²  W przypadku korekty deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 Ordynacji podatkowej. 

³  Pole nieobowiązkowe  

4  Wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania składającego deklarację wskazany w pkt. C2. 

Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL¹  (niepotrzebne skreślić) 

 

………..……………………………………………… 
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E. DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

    Oświadczam, że 5: 

 

                 gromadzę odpady w sposób selektywny (segreguję) i do ustalenia opłaty przyjmuje stawkę niższą 

 

                 nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą 

 

F. WYLICZENIE OPŁATY 
 

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

 

 

  Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 
(wskazana powyżej) 

STAWKA OPŁATY6 KWOTA MIESIĘCZNA (ZŁ) 
(liczba mieszkańców x stawka opłaty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 

F.2.** Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są: 

    w …… szt. pojemników o pojemności 120 l, w …… szt. pojemników o pojemności 1,1 m
3
, w …… szt. pojemników  

    o pojemności …… m
3
, w …… szt. pojemników o pojemności …… .m

3
, w …… szt. pojemników o pojemności …… m

3 

      
(należy podać liczbę pojemników oraz  pojemność pojemnika dla pojemników o pojemności od 5 do 10 m

3
). 

 

    

        Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

Ilość pojemników o wskazanej pojemności 

zapełnionych w ciągu miesiąca 

STAWKA OPŁATY6 KWOTA MIESIĘCZNA (ZŁ) 
(liczba pojemników x stawka opłaty) 

 

1. Pojemnik o poj. 120 l                          ….……… 

2. Pojemnik o poj. 1,1 m
3
                        ...…..…… 

3. Pojemnik o poj.  ……… m
3
                .……..….. 

4. Pojemnik o poj.  ……… m
3
                ………….       

5. Pojemnik o poj.  ……… m
3
                ……….…                        

 

….………………………. 

...…..……………………. 

...…..…………………….  

...…..……………………. 

...…..……………………. 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

RAZEM 
 

 

**dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

 

F.3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyłącznie domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości znajduje się ………..……….. domków letniskowych/innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

 

Wyliczenie stawki opłaty rocznej za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

przez część roku ustalona uchwałą Rady Gminy w Grybowie: 

1. W wypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny - ………………..…..…… zł 

2. W wypadku nie gromadzenia odpadów w sposób selektywny - ………….……..……... zł 

 
 
 
 
5  Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt 

    Gminy Grybów w drodze decyzji naliczy wyższą opłatę za zbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
6
  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Stawki opłaty określa Rada Gminy Grybów w drodze odrębnej Uchwały. Stawki opłaty będą podawane do publicznej 

    wiadomośći na stronie internetowej www.gminagrybow.pl. 

 

http://www.gminagrybow.pl/
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G. ADNOTACJE ORGANU 
Uwagi organu 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

POUCZENIE: 

W wyniku nie wpłacania w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracaja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm). 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

     

 ______ - ______- ___________ 

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego7 (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. 

zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Grybów 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. 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. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)  

w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do 

danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Grybów określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

3. Jeżeli składający deklarację posiada więcej nieruchomości na których powstają odpady komunalne – dla każdej nieruchomości należy 

złożyć odrębną deklarację. 

4. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, przesłać drogą pocztową lub 

przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).  

5. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

6. Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać się raz na trzy miesiące 

w terminach do dnia: 15 marca za miesiące: styczeń z dołu, luty z dołu, marzec z góry; 15 maja za miesiące: kwiecień z dołu, maj z góry, 

czerwiec z góry; 15 września za miesiące: lipiec z dołu, sierpień z dołu, wrzesień z góry; 15 listopada za miesiące: październik z dołu, 

listopad z góry, grudzień z góry. 

7. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się wyłącznie domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

wnoszona będzie za rok z góry do 15 listopada za dany rok. 

8. Opłate można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Grybów, u inkasenta, przelewem na indywidualny numer konta bankowego lub na ogólny 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów.  

 
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r.  (Dz.Urz.Woj.Mał.2016.1977) 

 
 
7
  Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej.   
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Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej położonej w ……………….……...…. nr ...…….. 
                                                                                                                                                                                                                            (miejscowość)       (nr domu/nr działki) 

Lp. Nazwa podmiotu 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 

 

 

 

 

         …………………………………………                                                                        …………………………………………………………  

                                  (data )                                                                                                                                   (czytelny podpis) 
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