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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY TRZEBIEL 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2016 poz. 250) 

Składający: 
 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na 
terenie Gminy Trzebiel 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Gminy, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
W przypadku  zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty w 
terminie 14 dni od daty jej wystąpienia. 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Trzebiel 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

☐ pierwsza deklaracja                                                      ☐ zmiana deklaracji 
                                                                                                     Data zaistnienia zmiany …………………………………………… 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

☐ właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 
☐ zarządca wspólnoty mieszkaniowej 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego  
 

☐ osoba fizyczna    ☐ osoba prawna      ☐jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej) 
1. 

 
Pesel (dotyczy osób fizycznych)/NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
2. 
 

Imiona rodziców (dotyczy osób fizycznych) 

3. 
 

Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 

4.  

 
 

5. 6 

Gmina Ulica Nr domu/ Nr lokalu 

7. 
 
 

8. 9 

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu/e-mail 

10. 
 
 

11. 12. 

D. DANE  NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Miejscowość Ulica Numer domu/lokalu 
13. 
 

 

14. 15. 
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E. LICZBA MIESZKAŃCÓW 

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

16. 
osób 

F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 
niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w 
sposób selektywny 

17. 

  ☐TAK                                  ☐NIE 

G. Oświadczam, że odpady zielone będą gromadzone w 
przydomowych kompostownikach, a uzyskany materiał 
wykorzystam na potrzeby własne, lub przekażę przedsiębiorcy. 

18. 

  ☐TAK                                  ☐NIE 

H. Planowana ilość wytwarzanych odpadów zielonych 
składowanych w kompostowniku. 

19. 

  ☐do 1m
3
                         ☐powyżej 1m
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I.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba mieszkańców (wpisać  liczb z poz. 16) 
20. 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca  21.                                                         zł/ osobę 

Wysokość miesięcznej opłaty ( Iloczyn: poz. 20 x poz. 21) 
22. 

J.  POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1619 ze zm.). 
2. Opłatę należy uiścić bez uprzedniego wezwania w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe  
32 9672 0008 00000387 2000 0003 w terminach określonych uchwałą Rady Gminy Trzebiel. 

23. Imię 
 
 

24. Nazwisko 
 

25. Data wypełnienia deklaracji 
 

26. Podpis ( pieczęć) osoby składającej deklarację 
 
 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 
 

 

Objaśniania do deklaracji: 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo 
lub ręcznie drukowanymi literami. 
 

W części A należy zaznaczyć właściwy  kwadrat. W przypadku 

zmiany danych należy podać datę zaistnienia zmiany. 

W części B należy określić formę władania nieruchomością, 

poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. 

W części C należy podać dane identyfikujące podmiot składający 

deklarację. 

W części D należy podać adres nieruchomości, na której 

powstają odpady komunalne. W przypadku posiadania kilku 

nieruchomości deklaracje należy złożyć na każdą nieruchomość 

oddzielnie. 

W części E w pozycji 15 należy wpisać liczbę osób 

zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.   

W części F należy złożyć oświadczenie w jaki sposób będą 

gromadzone odpady poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. 

W części G należy określić sposób gromadzenia odpadów 

zielonych, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. 

W części H w przypadku zaznaczenia w części G TAK należy 

określić planowaną roczną ilość wytwarzanych odpadów 

poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu. Wypełnić tylko 

w przypadku zaznaczenia pozycji TAK w części G. 

W części I należy wyliczyć wysokości miesięcznej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący iloczyn 

liczby mieszkańców z pozycji 15 oraz miesięcznej stawki  

z pozycji 21 ustalonej Uchwałą Rady Gminy Trzebiel w sprawie 

ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnym na których zamieszkują mieszkańcy.  

W części J należy podać imię i nazwisko osoby składającej 

deklarację oraz datę jej wypełnienia. Podpis składany w pozycji 

26 stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się                        

z pouczeniem. 

W części K wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji. 


