
 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XVIII/92/2012 

Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie 

z dnia 19 grudnia 2012 roku 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE                                

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

1. Numer  PESEL / REGON 

           
 

 

 

A. Miejsce składania deklaracji 
2. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja 

WÓJT GMINY KUCZBORK – OSADA 

ul. A. Mickiewicza 7A 

09 – 310 Kuczbork  
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Obowiązek złożenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ ZŁOŻENIE DEKLARACJI 

□ KOREKTA DEKLARACJI – (data zaistnienia zmian  ___ - ____ - _________ ) 

 
 

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI, 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL, 

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, 

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU, 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ2 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Osoba fizyczna 
5. Nazwisko 

 

6. Imię 

7. Nr telefonu 8. Adres e-mail 

D.2. Pozostałe podmioty 
9. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Pełna 

nazwa 

 

 

10. Nazwa skrócona 

 

 

11. Nr KRS/NIP 

 

12. Klasa PKD 

 

13. Nr telefonu 14. Adres e-mail 

 

D.3. Adres zamieszkania składającego deklarację  

 
 

15. Miejscowość 16.Ulica 17. Nr domu 
 

 
18. Nr lokalu 19. Kod pocztowy 

 

 

20. Poczta 

 

1) 
W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2) Przyjmuje się,  że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 2 ust.1 pkt 4) przez inne osoby 

władające nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza (w tym samoistnego w rozumieniu art. 336 k.c.) 

oraz korzystającego, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania. 

 



 

D.4. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
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21. Miejscowość 22.Ulica 23. Nr domu 
 

 
24. Nr lokalu 25. Kod pocztowy 

 

 

26. Poczta 

 

D.5. Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres z D 3 
 
 

 

27. GMINA 

 

28. ULICA 

 

29. NR DOMU 

 

30. NR LOKALU 

 
31. MIEJSCOWOŚĆ 

 

32. KOD POCZTOWY 

 

33. POCZTA 

 

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
E.1 Nieruchomości zamieszkałe 

 
 

 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. odpady będą 

gromadzone w sposób selektywny4 (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

34.  ☐ TAK              ☐ NIE 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenie stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności5 

35. 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4. 
36. 
 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z pozycji 35 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w poz. 36) 

37.  

E.2 Nieruchomości niezamieszkałe 

 
 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. odpady będą 

gromadzone w sposób selektywny4 (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
38.     ☐ TAK                ☐  NIE      
               

Stawka opłaty za 1 pojemnik określonej pojemności5: 

120L 
1100L 

 

39. 

……………………………………………
…………………………………………… 

…………………………………………… 

Liczba pojemników o pojemności: 

120L 
1100L 

 

40.  

…………………………………………… 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

Miesięczna opłata (stawkę za pojemnik o określonej pojemności – wskazaną w poz. 39, 
należy pomnożyć przez liczbę pojemników wskazanych w poz. 40) 

41.  

E. 3 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Wysokość opłaty miesięcznej 

(suma kwot z poz. 37 i 41) 

42.  

      F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych             

z rzeczywistością
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43. Data 

 

 

44. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska/ pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 
 

Pouczenie 
Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                         

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 

1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. 

zm.). 
 
3) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

4) Sposób zbierania podlegał będzie bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi 

odsetkami. 
5) W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy 

wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną. 

6) art. 56 oraz art. 53 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)            

w związku z art. 6q ustawy z 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008                 

z późn. zm.) i art. 3 pkt 3lit.c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).                          


