
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI 

- nieruchomości w Gminie Przyrów, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
              

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm) 

Składający: właściciel nieruchomości zamieszkanej na terenie Gminy Przyrów 

Miejsce składania: Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7 42-248 Przyrów  lub drogą elektroniczną. 

Pierwszy termin składania: Pierwszy termin składania do 30.04.2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub    

14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY PRZYRÓW 

UL. CZESTOCHOWSKA 7 

42-248 PRZYRÓW 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  pierwsza deklaracja                              □  zmiana danych w deklaracji  

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  Właściciel        □ Współwłaściciel        □  Zarządca        □  Posiadacz 

□  Lokator            □  Inny 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

1. Nazwisko 2. Imię 

3. Data urodzenia  4. Telefon 

5. Pesel  

       D.2. Pozostałe podmioty 

6. Pełna nazwa podmiotu 

7. NIP 8. REGON 9. Telefon 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 

13. Miejscowość 14. Kod pocztowy 15. Poczta 16. Nr lokalu 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
17. Miejscowość 18. Ulica 19. Nr domu 



20. Nr lokalu 21. Nr ewidencyjny nieruchomości 

*jeżeli dane adresowe z części D.3. są takie same jak w części E ,  pozycje od 17 do 20 można pozostawić nie wypełnione. 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji jest prowadzona 

następująca liczba gospodarstw domowych: 

1) gospodarstwo domowe 1-3 osoby        …………………………. 

2) gospodarstwo domowe 4-6 osób           ..………………………. 

3) gospodarstwo domowe pow. 6 osób     ………………............. 

23. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą gromadzone i odbierane w 

sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  tak                                  □ nie 

24. Oświadczam, że odpady biodegradowalne będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę 

wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej (zaznaczyć 

właściwy kwadrat):  

□  tak                                  □  nie 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Miesięczna kwota opłaty (wysokość opłaty wyliczona zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Przyrów)                                                                                                                              

Jeżeli w poz. 23 zaznaczono kwadrat "TAK", do obliczeń należy przyjąć obniżoną 

stawkę opłaty, jeżeli kwadrat "NIE" – do obliczeń należy  przyjąć stawkę wyższą. 

25. 

zł/miesiąc 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi postawę 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 299, poz. 1954 z późn. 
zmianami.). 

Zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977r. ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926  z 

póz. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Przyrów danych zawartych w niniejszej deklaracji na 

potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza  lub prezydenta miasta  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 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.   

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta  określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki. 

 


