
Załącznik do uchwały nr  XXVII/163/16 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia  11 sierpnia  2016 r. 
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH  

NA TERENIE GMINY GORZYCE 

 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

 

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

 

WÓJT GMINY GORZYCE, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce 
 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

2. Obowiązki powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□    pierwsza deklaracja 

□    korekta  deklaracji  data zaistnienia zmian  ………………………………….……… 

                                                                              (dzień – miesiąc – rok) 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

C.1. RODZAJ PODMIOTU 

 

□właściciel, współwłaściciel □użytkownik, najemca, dzierżawca □inny 

 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

3. Nazwisko i imię/ pełna nazwa 

 

4. Numer PESEL 1 

 
 

5. Numer NIP 2 

 

 

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 
 

6. Kraj 

 

 

7. Województwo 8. Powiat 9. Gmina 

10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 13. Miejscowość 

 

14. Kod pocztowy  

 

 

15. Poczta 16. Telefon 17. E-mail 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

18. Miejscowość 

 

 

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Kod pocztowy 

 

 

23. Poczta 24. Numer działki 

E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

 

……….………….                                                                                       
(liczba mieszkańców) 



F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
1) wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

selektywnie wynosi: 
 

……………………………   x    ………………………zł/osobę    =   ………………………… zł 
(liczba mieszkańców)                             (stawka opłaty 3)                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

lub 

2) wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

nieselektywnie wynosi: 
 

……………………………   x    ………………………zł/osobę    =   ………………………… zł 
(liczba mieszkańców)                             (stawka opłaty 4)                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 

G. OŚWIADCZENIE I  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

Oświadczam(y), że podane informacje są zgodne z prawdą: 

…………………………………………………………………. 
miejscowość i data 

 

……………………………………………………………………… 
czytelny(e) podpis(y) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 

 

Pouczenie: 
1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zwana dalej ustawą. 

2. Zgodnie z art. 6m ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 

Gorzyce  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.  

3. Mieszkańcem zamieszkującym daną nieruchomość, o którym mowa powyżej, jest osoba, która 

zazwyczaj spędza w niej czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych 

nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 

interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, itp. 

4. Opłatę należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek 

bankowy Gminy Gorzyce, w tytule podając nazwisko i imię (lub nazwę) właściciela 

nieruchomości, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz dodając słowa 

„opłata za odpady” (zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Gorzyce). 

5. W przypadku  nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2016 r., poz. 599 z późn. zm.). 

6. Zgodnie z art. 6o ustawy, w razie niezłożenia deklaracji 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 pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 

Objaśnienia: 
1 wypełnia właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną, 
2wypełnia właściciel nieruchomości będący osobą prawną lub jednostka organizacyjną, 
3stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie ustalona odrębną 

   uchwałą Rady Gminy Gorzyce, 
4stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi nieselektywnie ustalona odrębną 

   uchwałą Rady Gminy Gorzyce. 

 


