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1. Numer Identyfikacji Podatkowej/lub PESEL 
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2. Nr dokumentu Załącznik  

do uchwały nr XI.73.2015 

                        Rady Gminy Wólka z dnia 31 lipca 2015r. 

D-O DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.); 

Składający: 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 

współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także innych podmiotów władających nieruchomością;  

 Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany.  

Miejsce składania: Wójt, burmistrz, prezydent miasta/zarząd związku międzygminnego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta/zarządu związku 

Wójt Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 B.1 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

           1. deklaracja – powstanie obowiązku od (data) ................................               do ………………………………. 

 

           zmiana danych  od ........................................................                             2. korekta deklaracji od ……………………….                                                              

 B.2. Przyczyny złożenia korekty deklaracji :   
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 B.3. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej):  

□ zbycie nieruchomości                                                         □ zmiana ilości osób  

□ zmiana danych                                                                   □ inne – jakie ………………………………  

  

 
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

   1. Właściciel   2. Współwłaściciel  3. użytkownik wieczysty  4. Zarządca/ użytkownik   5. inny podmiot władający                                                                                                                                                     

 

 
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna   2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 9. Identyfikator REGON* 

 

10. Numer PESEL ** 

 

 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

 

12. Imię ojca 13. Imię matki  
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D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 

 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat  

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Miejscowość 
 
 

24. Numer telefonu  email właściciela nieruchomości 

25. email właściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 

D.3. IMIĘ I NAZWISKO MAŁŻONKA / ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA  

(wypełnić w przypadku gdy nieruchomość objęta deklaracją stanowi współwłasność małżonków) 

26. Imię i nazwisko Małżonka 

27. adres Małżonka 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 20. Nr lokalu 

31. Miejscowość 
 
 

24. Numer telefonu i email właściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32. Kod pocztowy 33. Poczta 

   

   

   

   

 

E.2. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI  

 

 
 
 

34. Numer Działki  

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

 

35. Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone są i będą odbierane w sposób  

                         selektywny                              

                         nieselektywny                         

 

G. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT (wybrać opcję właściwą dla danej nieruchomości) 

 

36. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E 

deklaracji zamieszkuje ……………. osób (podać ilość mieszkańców ogółem ) 

G.1 OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………….   

złotych  

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi Iloczyn liczby osób  

zamieszkujących nieruchomość wymienionej w pozycji 36 oraz stawki opłaty ustalonej w drodze  

odrębnej Uchwały Rady Gminy Wólka. 
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   G.2 37. Oświadczam, że na nieruchomości niezamieszkałej, określonej w części E        

deklaracji, odpady komunalne gromadzone są w ilości pojemników miesięcznie  

  (podać  liczbę i pojemność pojemników). 

1. do 120 l- szt……………………                        2. Powyżej 120l do 240l – szt…………. 

3. powyżej 240l do 1100l – szt………………………. 

    Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………….              

złotych  

 słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy 

Wólka. 

H. 
  

38. Wyrażam zgodę na doręczanie mi pism, drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym w postępowaniach administracyjnych dotyczących tej opłaty, których byłbym stroną.   

 tak                                                    nie 
 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁASCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 
 39. Imię 40. Nazwisko 

 41. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

 

42. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/ 

osoby reprezentującej  

 

 

J. ADNOTACJE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA/ZARZĄDU ZWIĄZKU 

 43. Uwagi organu  

 44. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

45. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Pouczenie 
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 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). 
 W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki w  tym w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze.    
                                                               Objaśnienia 

Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. Wnioskodawca 

wypełnia pola jasne, oraz pola wykropkowane 

We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.   

We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru przedzielona „/” należy niepotrzebne skreślić 

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 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.  

 

 


