
Załącznik nr 1 do uchwały nr XII.96.2016 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

                             Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122). 

Składający: Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się w granicach 

administracyjnych Gminy Chrząstowice, przez których rozumie się także współwłaścicieli, posiadaczy samoistnych, 

współposiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych, posiadaczy zależnych, 

współposiadaczy zależnych. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 

na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

Miejsce składania: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Chrząstowice 

ul. Dworcowa 38 

46-053 Chrząstowice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych w deklaracji
1)

 w związku: □ korekta deklaracji2)
 

 □ ze zbyciem nieruchomości 

□ ze zmianą danych 

□ ze zmianą ilości osób 

□ z inną okolicznością (wpisać jaką) ……………....... 

 ………………………………………………………. 

 

Data zaistnienia zmiany  …………………….(m-c- rok)  

 

 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel □ posiadacz samoistny □ użytkownik wieczysty 

□ współwłaściciel □ współposiadacz □ zarządca 

   

□ inny: …………………… 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

   

D.2. Imię i nazwisko / Pełna nazwa 

 

 

 

 

D.3. Identyfikator 

REGON NIP PESEL 

 

 

  

E-MAIL TELEFON STACJONARNY TELEFON KOMÓRKOWY 

 

   

                                                      
1) Deklaracja zmieniająca dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

nieruchomości (m.in. zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący dla miesiąca bieżącego.  

 
2) Korekta deklaracji koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona. W razie złożenia korekty mającej wpływ na wymiar 

kwoty opłaty, opłata w nowej wysokości jest naliczana od następnego miesiąca po złożeniu korekty. 



 

D.4. Adres zamieszkania / Adres siedziby  
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

   

GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

    
 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

   

D.5. Adres korespondencyjny – wypełnić, jeżeli jest inny niż adres w części D.4. 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

   

 

GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

    

 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

   

 

D.6. Adres nieruchomości, na której powstają odpady 
NR DZIAŁKI/EK NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ NIERUCHOMOŚĆ 

 

 

 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 
   

GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

 
    

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

   

Jeżeli nieruchomość wskazana w części D.6 jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ nieruchomością 

zamieszkałą właściciel 

nieruchomości wypełnia 

dział F. 

 

 

□ nieruchomością 

niezamieszkałą, na której 

powstają odpady komunalne 

(nieruchomości 

wykorzystywane do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, obiekty 

użyteczności publicznej, 

szkoły, ogródki działkowe, 

cmentarze, itp.) właściciel 

nieruchomości wypełnia 

dział G. 

□ nieruchomością w części 

zamieszkałą oraz w części 

niezamieszkałą, na której 

powstają odpady komunalne 

właściciel takiej 

nieruchomości wypełnia 

dział F, G. 

 

□ nieruchomością, na której 

posadowiony jest domek 

letniskowy lub jest inną 

nieruchomością przeznaczoną 

na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe i 

wykorzystywaną tylko przez 

część roku właściciel 

nieruchomości wypełnia dział 

H. 

E. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□ TAK  

 

 

□ NIE 

Wielkość kompostownika: ………… szerokość x ………… długość x ………… wysokość (w metrach) 

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

Wg ewidencji dostępnej w zasobach Urzędu Gminy Chrząstowice na terenie w/w nieruchomości 

zameldowanych jest ………… osób. 

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

następujące osoby (podać imiona i nazwiska): 

  

  

  

  

  



 

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktycznie zamieszkałych: 
 

 

 

 

Odpady komunalne gromadzone będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ selektywny □ zmieszany 

Deklarowana pojemność pojemnika na odpady komunalne po segregacji (zmieszane, pojemnik czarny) 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

    □ 80 L                                                     □ 120 L                                           □ 240 L 
 

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Na terenie nieruchomości wg dostępnego rejestru prowadzona jest działalność gospodarcza: 

Nazwa działalności Powierzchnia zajmowana przez działalność [m
2
] 

  

  

  

 

Rodzaj działalności: Ilość osób zatrudnionych: 

  

  

 

Adres: NIP: 
  

 REGON: 
  

Z terenu nieruchomości odpady komunalne z tytułu wyżej wymienionej działalności gromadzone są: 

(należy podać liczbę danego typu pojemników) 

Typ pojemnika Rodzaj odpadów Ilość pojemników 

 
POJEMNIK 80 L ODPADY ZMIESZANE  

 

POJEMNIK 120 L ODPADY ZMIESZANE  

 

POJEMNIK 240 L ODPADY ZMIESZANE  

 

POJEMNIK 1100 L ODPADY ZMIESZANE  

 

POJEMNIK 2500 L ODPADY ZMIESZANE  

 

POJEMNIK 240 L z żółtą klapą ODPADY SEGREGOWANE 

 

 

POJEMNIK 360 L z żółtą klapą ODPADY SEGREGOWANE 

 

 

POJEMNIK 660 L z żółtą klapą 

 

ODPADY SEGREGOWANE  

POJEMNIK 1100 L z żółtą klapą 

 

ODPADY SEGREGOWANE  

POJEMNIK 120 L z zieloną klapą 

 

ODPADY SEGREGOWANE  

POJEMNIK 240 L z zieloną klapą 

 

ODPADY SEGREGOWANE  

POJEMNIK 360 L z zieloną klapą 

 

ODPADY SEGREGOWANE  

POJEMNIK 660 L z zieloną klapą ODPADY SEGREGOWANE 

 

 

POJEMNIK 1100 L z zieloną klapą ODPADY SEGREGOWANE  

 



H. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE BĄDŹ INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO                           

- WYPOCZYNKOWE UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Odpady komunalne gromadzone będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

□ selektywny 

 

□ zmieszany 

 

I. ADNOTACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                   
 

 

 

 

 

J. ZAŁĄCZNIKI 
1. Oświadczenie o ilości osób zameldowanych, a przebywających poza granicami Gminy Chrząstowice (załącznik nr 1) □ 

2. Oświadczenie o uczących się dzieciach zameldowanych, a pozostających poza miejscem zamieszkania (załącznik nr 2) □ 

3.  Oświadczenie dotyczące urodzonego dziecka i miesiąca od którego zamieszkuje na danej nieruchomości (załącznik nr 3) □ 

4. Oświadczenie dotyczące nie powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości na której jest prowadzona działalność 

gospodarcza (załącznik nr 4) 
□ 

5.  

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

□ 

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

   
 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

  
 

………………………………………… 

(czytelny podpis) 

INFORMACJA:  

1) Właściciel nieruchomości oraz inne podmioty wymienione w deklaracji są obowiązane złożyć deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania działalności. 

2) 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. 

3) W przypadku nieruchomości, które są użytkowane jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono roczną ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi brane do wyliczeń wysokości opłat naliczanej dla właścicieli 

nieruchomości zostały określone w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, w uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz w uchwale w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

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

5) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej 

nieruchomości. 

6) Każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

POUCZENIE:  

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 2014  r., poz. 1619, ze zm.). 

2) W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 

Gminy Chrząstowice w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 



 

Załącznik nr 1 do deklaracji 

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

 

         

                ………………………………………………… 

Miejscowość, data                 

………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………... 

 

…………………………………… 

Adres 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o ilości osób zameldowanych, a przebywających poza granicami Gminy / kraju  

 

 

 

Oświadczam, że następujące osoby przebywają poza granicami Gminy / kraju: 

 

1) ……………………………………………………………. 

    imię i nazwisko, miejsce i czas pobytu 

 

2) ……………………………………………………………. 

       imię i nazwisko, miejsce i czas pobytu 

 

3) ……………………………………………………………. 

      imię i nazwisko, miejsce i czas pobytu 

 

4) ……………………………………………………………. 

     imię i nazwisko, miejsce i czas pobytu  

 

 

       …………………………………………………. 

                           Czytelny podpis właściciela nieruchomości 

 



Załącznik nr 2 do deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

 

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

                                         Miejscowość, data           

 

………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………... 

 

…………………………………… 

Adres 

 

 

 

Oświadczenie o uczących się dzieciach zameldowanych, a pozostających poza miejscem zamieszkania  

 

 

Oświadczam, że następujące osoby uczą się poza miejscem zamieszkania. 

 

1) ……………………………………………………………. 

    imię i nazwisko, miejsce i czas pobytu 

 

2) ……………………………………………………………. 

       imię i nazwisko, miejsce i czas pobytu 

 

3) ……………………………………………………………. 

      imię i nazwisko, miejsce i czas pobytu 

 

4) ……………………………………………………………. 

     imię i nazwisko, miejsce i czas pobytu  

 

 

 

                                          

        …………………………………………………. 

                            Czytelny podpis właściciela nieruchomości 



Załącznik nr 3 do deklaracji 

o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi   

 

 

………………….…………………… 

Miejscowość, data 

………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………... 

 

…………………………………… 

Adres 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące urodzonego dziecka  

i miesiąca, od którego zamieszkuje na danej nieruchomości 

 

 

 

Oświadczam, że dziecko …………………………………………..……… (imię i nazwisko) urodzone 

w dniu ………………………………………………….. w …………………….  zamieszkuje na nieruchomości 

w …………………………………………………………………………………..………………………………. 

od miesiąca  ……………………………………... 

 

       …………………………………………………. 

                           Czytelny podpis właściciela nieruchomości 

 



Załącznik nr 4 do deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

 

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

……………………………………………......                                                      Miejscowość, data 

 

……………………………………………….. 

      (Imię i nazwisko/ Pełna nazwa firmy) 

 

PESEL/NIP  …………………………............ 

 

……………………………………………….  

 

………………………………………………. 

      (Adres zamieszkania/Adres siedziby) 

 

Tel. kontaktowy …………………………… 

 

      

 

 

                  Oświadczenie dotyczące nie powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości  

                                           na której jest prowadzona działalność gospodarcza  

 

 

 Oświadczam, że na nieruchomości położonej w  ……………………….………………….…. przy ul. 

………………………………….……………. nr domu ………… nr lokalu………… zabudowanej budynkiem, 

w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – nie powstają odpady komunalne.  

Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia do Wójta Gminy Chrząstowice pierwszej deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku powstania na nieruchomości 

odpadów komunalnych w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). 

 

       

 

       …………………………………………………. 

                           Czytelny podpis właściciela nieruchomości 

 

 

 


