
Załącznik  
do Uchwały Nr XXII/162/2012 

 Rady Gminy Domaradz 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
_______________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa               Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

prawna:                   (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 
 

Składający:            Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych  

                              na terenie Gminy Domaradz. 

Miejsce                   

składania:              Urząd Gminy Domaradz; 36-230 Domaradz, Domaradz 345 

Termin składania:   Pierwsza  w terminie do 30 kwietnia 2013r 

                                 Kolejne w terminie : 

       a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

 b) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY DOMARADZ 

36-230 DOMARADZ 345 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
 

PIERWSZA DEKLARACJA           KOREKTA  DEKLARACJI, DATA ZAISTNIENIA ZMIAN …........................... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
  WŁAŚCICIEL         UŻYTKOWNIK, POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI      NAJEMCA, DZIERŻAWCA 

 
     WSPÓŁWŁAŚCICIEL (WIELKOŚĆ UDZIAŁU ….....)                INNY                  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

IMIĘ I NAZWISKO  

 
  PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                     NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

NR TELEFONU ADRES E-MAIL  

 



 

        E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚC KOD POCZTOWY POCZTA 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI        (* zaznaczyć właściwe) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………… 
                                                                                                                                                        (należy podać liczbę mieszkańców) 

 
Odpady komunalne gromadzone są w sposób:                 SELEKTYWNY                  NIESELEKTYWNY 

Stawka opłaty za jedną osobę określona uchwałą 
Rady Gminy Domaradz 

  

Liczba mieszkańców   

Miesięczna kwota opłaty 
(stawka x liczba mieszkańców) 

  

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …................... zł 
(słownie ….................................................................................................................................... zł) 

  G.  ZAŁĄCZNIKI 

      1. …………………………………………………………….. 

      2. …………………………………………………………….. 

      3. …………………………………………………………….. 

      4. …………………………………………………………….. 

  H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Miejscowość, data Czytelny podpis 

 

   I. ADNOTACJE ORGANU 

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.). 

Objaśnienia: 
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Domaradz o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca . 
2. 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 

zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmniejszonej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.( art. 6 m  ust. 

1 i 2 ustawy   z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Dz. U. z 2012, poz. 391 ). 

3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – Wójt Gminy – określa w drodze decyzji wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 


