
 

 

Załącznik do Uchwały Nr XV/86/16 RADY GMINY RADGOSZCZ z dnia 22 czerwca 2016 r.  

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 

dalej zwana Ustawą oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.613  

z późn. zm.), dalej zwana Ordynacja podatkowa. 

 

Podmiot 

zobowiązany 

do złożenia 

deklaracji: 

Właściciel nieruchomości-rozumie się przez to także współwłaścicieli, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie 

Gminy Radgoszcz. 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 

nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy). 

Termin  

składania: 

 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 14 dni  

od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 Ustawy).  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: 

1. URZĄD GMINY W RADGOSZCZY PL. ŚW. KAZIMIERZA 7-8 33-207 RADGOSZCZ 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

2. Rodzaj deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Pierwsza deklaracja  

 Deklaracja, składana w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca po dniu 01.07.2013 r. 

Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty1 

 ustania obowiązku uiszczania opłaty2 

 Deklaracja korygująca3 

Data zamieszkania / data zmiany danych (nie dotyczy pierwszej deklaracji)    
                                                                                                                      data (dzień-miesiąc-rok) 

3. Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji korygującej lub wyjaśnienie przyczyny ustalenia obowiązku uiszczania opłaty. 

 

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 właściciel nieruchomości      współwłaściciel nieruchomości      wieczysty użytkownik nieruchomości  

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ............................................................. 

 osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE (imię i nazwisko, adres właściciela nieruchomości) 

                                          * dotyczy osoby fizycznej      ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

Nazwisko*/ Nazwa pełna**  Pierwsze imię  

Miejscowość  Ulica  Nr domu  

Kod pocztowy  Poczta  Nr telefonu  
 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, (dla której składana jest deklaracja) 

Miejscowość  Ulica  Nr domu  
 



F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

5. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat):   

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wykazanej w części E będą zbierane w sposób:   

 
SELEKTYWNY, do ustalenia opłaty 

miesięcznej przyjmuję  

stawkę niższą 

 
NIESELEKTYWNY, do ustalenia opłaty 

miesięcznej przyjmuję  

stawkę wyższą 
 

 

G. RODZAJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO4 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
1osobowe 

 
2 osobowe 

 
3 i więcej osób 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

6.Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Rodzaj gospodarstwa domowego sposób selektywny sposób nieselektywny 

gospodarstwo domowe 1 osobowe 9 zł 20 zł 

gospodarstwo domowe 2 osobowe 15 zł 30 zł 

gospodarstwo domowe 3 i więcej osób 20 zł 50 zł 
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
(iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radgoszcz) 

 

.................................................... x  ...........................................zł =  .............................. zł; 

                               (liczba gospodarstw)                    (stawka opłat) 
Słownie złotych: 

 

.............................................................................................................................................................................................. 

 
. 

I. PODPIS OSOBY / OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ  

 

................................         

     miejscowość                  data (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

.............................................. 
(czytelny podpis) 

 

J. ADNOTACJE URZĘDU  

 

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U.  z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.). 

Objaśnienia: 

                                                           
1 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana rodzaju 

gospodarstwa, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 Ustawy). 
2 W przypadku zaprzestania powstawania odpadów np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1 pełny miesiąc 

kalendarzowy, właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, 

wpisując jednocześnie w pkt. 3 stosowne uzasadnienie. Podobna sytuacja jest przy sprzedaży nieruchomości, w takim przypadku, obowiązki 

właściciela nieruchomości przechodzą na nabywcę nieruchomości. w przypadku powrotu do nieruchomości, jej właściciel jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstawania odpadów, wypełniając wszystkie wymagane pola. 
3 Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 §2 ordynacji podatkowej) w przypadku zmiany danych nie będących 

podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), a także  

w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikające np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych  

i oczywistych pomyłek. 
4 Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub zespół osób mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących niezależnie 

od stopnia pokrewieństwa. 


