
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Zgodnie z  Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r nr 

236, poz. 2008 z poźn. zm.)Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych 

Gminy Alwernia, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

 

Termin składania deklaracji – ………….. 2013r.,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. 

 

Miejsce składania- Urząd Miejski w Alwerni (biuro obsługi klienta) 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 

 

1. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady 

komunalne) 

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

 

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

2.  RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać 

jedną możliwość) 

1. właściciel 

2. współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym .......................................................) 

3. użytkownik wieczysty 

4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

5. inny podmiot………………………………………………………………………………. 

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

 

3. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

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

 

4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

 

 

5. PESEL/REGON(składającego deklarację )  

 

6. ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

1.Ulica 2. Nr domu 3. Nr lokalu 

4. Osiedle/Dzielnica 5. Kod pocztowy 6. Miejscowość 

1.Ulica 2. Nr domu 3. Nr lokalu 

4. Osiedle/Dzielnica 5. Kod pocztowy 6. Miejscowość 



 

7. TELEFON KONTAKTOWY  

 

8. DOKŁADNA LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ…………………… 

 

 

9. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną 

możliwość) 

 

 odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) -  stawka opłaty wynosi ……. zł na 

jednego mieszkańca miesięcznie. 

 

 zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) - stawka opłaty wynosi 

………… zł na jednego mieszkańca miesięcznie.  

 

 kompostownik                                                                              brak kompostownika 

 

KWARTALNA WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby mieszkańców oraz  

 

trzech stawek miesięcznych opłaty) …................................................................................ zł., 

 

 

10. DATA  SKŁADANIA PIERWSZEJ  DEKLARACJI………………………………… 

 

 

11. DATA  SKŁADANIA KOREKTY DEKLARACJI…………………………………… 
 

 

 
Pouczenie 

• Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku  

od nieruchomości, jeżeli została wydana oraz na podstawie danych z ewidencji ludności. 

• Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 

1966. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. nr 229, poz.1954 z późn.zm.). 

• W przypadku niezgodności liczby osób zamieszkałych z liczbą osób zameldowanych składający deklarację winien 

złożyć do Urzędu Miejskiego stosowne oświadczenie  ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr1 do deklaracji)  

• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. 

zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

• Składając niniejszą deklarację oświadczam, że zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych  

w niniejszej deklaracji. 

 

 

 

…................................................................................ 
(czytelny podpis składającego deklarację) 

 

 

 

 

 

         


