
Załącznik do uchwały Nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie  
wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  
właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej

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 
2012 r. poz. 391 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na 
terenie Gminy Kawęczyn

Miejsce 
składania 
deklaracji:

Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn w pok. 4 w godzinach 8.00-
15.00. lub pocztą na wskazany wyżej adres. 

Termin składania 
deklaracji 

W terminie do 28 lutego 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 
mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI DRUKOWANYMI LITERAMI

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Kawęczyn

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)

ÿ Pierwsza deklaracja ÿ Zmiana danych zawartych w deklaracji

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć  poprzez postawienie znaku „x”  w odpowiednim kwadracie)

ÿ Osoba fizyczna ÿ Osoba prawna ÿ Jednostka 
organizacyjna 
nieposiadająca 
osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) /  Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych  oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych  oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej)

PESEL:……………………………….                 NIP:………………………………………………



       D. Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację :

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu

D 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODEBRANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica
Nr domu / nr lokalu

nr działki (w przypadku nie 
nadania nr domu)

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu

E.  FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”

ÿ WŁASNOŚĆ                                                                                      

ÿ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

ÿ NAJEM, DZIERŻAWA

ÿ WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

ÿ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

F. OŚWIADCZAM, ŻE :

ÿ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę 
niższą

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



ÿ nieruchomość wyposażona jest w kompostownik i kompostowane będą w nim odpady 
ulegające biodegradacji

ÿ nieruchomość nie jest  wyposażona w kompostownik, ale zbierane selektywnie odpady 
ulegające biodegradacji będę wykorzystywał/a dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa 
rolnego

ÿ będę oddawał/a odpady ulegające biodegradacji do firmy odbierającej odpady 
komunalne

     G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D faktycznie zamieszkuje …………………….osób 
(należy podać liczbę mieszkańców). 

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ( liczba x stawka) 

Liczba osób Stawka * Kwota

Uwaga!

Należy wypełnić załącznik nr 1 stanowiący wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

*  patrz objaśnienia

G.1  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI   NIEZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że na terenie wskazanej w części D odpady komunalne wytwarzane są w następujących 
miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,  sierpień, wrzesień, październik, listopad, 
grudzień (zaznacz odpowiedni miesiąc)

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ ( ilość pojemników zapełnionych w ciągu miesiąca odpadami 
komunalnymi   x  stawka): **

Pojemność pojemników Liczba Pojemników Stawka ** Kwota

Pojemniki o poj. 120 l

Pojemniki o poj. 240 l

Pojemniki o poj. 1100 l

Pojemniki o poj. 2500 l 



Uwaga!

Należy wypełnić załącznik nr 2 stanowiący wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości  
niezamieszkałej.

** patrz objaśnienia

WYSOKOŚĆ OPŁATY ( suma opłat z działu G i G1)                  …………………………………zł

OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ BEZ WEZWANIA DO DNIA 20 KAŻDEGO MIESIĄCA 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSOBY  REPEZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*

Oświadczam, że złożone w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

            /miejscowość, data/                                                                                                                     /czytelny podpis/



POUCZENIA

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 2005 r., nr 229, poz. 1954 ze zm.)

WYJAŚNIENIA:

2. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  deklarację  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  w Urzędzie Gminy  Kawęczyn w terminie do  28 

lutego  2013  r. lub  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego 

mieszkańca,  powstania  na  danej  nieruchomości  odpadów komunalnych  lub  zmiany  przez 

Gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W przypadku  zmiany  danych będących podstawą ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  określonej  w  deklaracji  ilości  odpadów 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową 

deklarację w Urzędzie Gminy  Kawęczyn  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. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza 

miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.

5. W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  w  terminie  określonym  w  pkt  3  lub  uzasadnionych 

wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji,  Urząd  Gminy  w Kawęczynie  określi  w 

drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami,  biorąc  pod  uwagę 

uzasadnione  szacunki,  w  tym  średnią  ilość  odpadów  komunalnych  powstających  na 

nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  uiszczać  należy  do  20  dnia  każdego 

miesiąca,  którego  dotyczy  opłata  (zgodnie  z  uchwałą  Nr.XXVII/145./2012   Rady  Gminy 

Kawęczyn z dnia 20 grudnia 2012r.. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

OBJAŚNIENIA 

*za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych 

za odpady zbierane i odbierane w sposób  nieselektywny z nieruchomości zamieszkałych 

**za pojemnik z odpadami zgromadzonymi w sposób selektywny z nieruchomości 
niezamieszkałych

za pojemnik z odpadami zgromadzonymi w sposób nieselektywny z nieruchomości 
niezamieszkałych



Załącznik nr 1 

Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Kawęczyn

Lp. Imię  i nazwisko Nazwa miejscowości Nr budynku

Załącznik nr 2 

Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej położonej  na 
terenie Gminy Kawęczyn

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa miejscowości Nr budynku



Załącznik nr 3

Dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji różniące się od danych wynikających 
ze zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Kawęczyn.

□ Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci i pozostające poza miejscem 
zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej / uczelni.

□ Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz 
potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do 
spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.

□ Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Kawęczyn 
oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie z Urzędu tej 
gminy.

□ Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kawęczyn pod 
innym adresem niż adres zameldowania.

□ Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku 
reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.


