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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w gminie Gogolin.  
  Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
  posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. 

Miejsce składania:  Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 

Termin składania:  Deklarację należy złożyć  w terminie 14 dni od dnia  zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, 
  w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat i wypełnić rubrykę) 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  

                pierwsza deklaracja               zmiana deklaracji       

Data zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1
 .…........ - .............  -  ...................... 

           (  dzień    -   miesiąc    -  rok  ) 

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI2 (zakreślić właściwy kwadrat) 

 

      właściciel nieruchomości 

       jednostka organizacyjna posiadająca   
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

współwłaściciel nieruchomości 

 

osoba posiadające nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu  

 

 użytkownik wieczysty 
 

 inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wypełnić rubryki) 

Imię (Imiona) i Nazwisko
3
 / Nazwa pełna

4 

 
Numer PESEL

3
 / Identyfikator NIP

4 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA TERENIE GMINY GOGOLIN, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
5
 (wypełnić rubryki 

- podać adres nieruchomości, na której powstają a następnie mają być odbierane odpady) 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu/ lokalu 
 

E. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA3 / ADRES SIEDZIBY4 (wypełnić jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w części D deklaracji) 

Kraj Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina Poczta 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość  
 

Ulica Nr domu/ lokalu  
 

F. INFORMACJE DODATKOWE6 (wypełnić rubryki)  

Numer telefonu  Adres poczty elektronicznej 

Numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty 

                                                 
1
 dzień nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2 
jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki 

właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową 
3
 dotyczy osób fizycznych 

4
 dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

5 
dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 

6 
informacje nieobowiązkowe 

 

Identyfikator      podmiotu 
obowiązanego do złożenia 
deklaracji (wypełnia Urząd) 

Opłata w wysokości określonej 
w   deklaracji   obowiązuje   od 
(wypełnia Urząd) 

............  -  .......................... 
(miesiąc  -  rok) 

 

 

 

X

 

x 

x  
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G. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zakreślić właściwy kwadrat) 

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

 

        BĘDĄ zbierane i odbierane w sposób selektywny 

 

       NIE BĘDĄ zbierane i odbierane w sposób selektywny  

  

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnić rubryki) 

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

      NIE zamieszkują osoby       ZAMIESZKUJE (liczba osób)   ………………………………………… 

Gospodar-
stwo 
domowe 

Liczba 
gospodarstw 
domowych  

Stawka miesięcznej opłaty
7
 Wysokość miesięcznej opłaty 

[zł] (iloczyn liczby gospodarstw 

domowych i stawki w zależności 
od sposobu zbierania odpadów) 

zbieranie i odbieranie 
selektywne odpadów 

zbieranie i odbieranie 
nieselektywne odpadów 

1-osobowe  12,50 zł 25,00 zł  

2-osobowe     25,00 zł 50,00 zł  

3-osobowe  36,00 zł 75,00 zł  

4-osobowe  47,00 zł 100,00 zł  

5-osobowe  55,00 zł 125,00 zł  

6-osobowe  60,00 zł 150,00 zł  

7-osobowe  65,00 zł 150,00 zł  

więcej niż 
7-osobowe 

 70,00 zł 150,00 zł  

Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi [zł]:   

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
 
          ………………………………………                                                                                                             ………………………………………….. 
               (miejscowość i data)                                                                                                                                  (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia Urząd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzono pod względem 
formalnym  i  rachunkowym 
 
dnia ………………………………….. 
 

podpis……………………………….. 

 
 

7
 stawka miesięcznej opłaty - należy przez to rozumieć stawki opłat określone w obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz ustalenia stawek tej opłaty 
 
    

Pouczenie: 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej  deklaracji lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie 
z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1201 z późn. zm.). 

 

 

x x 

x x 


