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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: 
 
 
Składający: 
 
 
 
 
Miejsce składania deklaracji: 
 
Nazwa i adres siedziby organu 
właściwego do złożenia deklaracji: 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391) 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy 
Porąbka. 
 

Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka  
 
Wójt Gminy Porąbka 
ul. Krakowska 3 
43-353 Porąbka 

 

  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwe zaznaczyć) 

 X   pierwsza deklaracja 
 data powstania obowiązku wnoszenia opłaty           VII.2013 

(miesiąc, rok) 

 zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 
 data zmiany ……….………………………………….. 

(miesiąc, rok) 
  

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć) 
 

X     właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz 

 współwłaściciel, współposiadacz 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

 inny podmiot władający nieruchomością 
 

  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć) 
 

X    osoba fizyczna   

 osoba prawna  

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
1. 

JAN KOWALSKI 

 
 
 
 

PESEL (dot. osób fizycznych) / NIP (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

2.  555-55-55-55 

 

Adres zamieszkania /Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 
3. 

POLSKA 

4. 

ŚLĄSKIE 

5. 

BIELSKI 

Gmina Ulica  Nr domu       Nr lokalu      Telefon 
6. 

PORĄBKA 

7. 

BŁOTNA 
8.                       8a.                        9. 

10                   ------                 33 810 00 00 

Miejscowość  Kod pocztowy Poczta 
10. 

PORĄBKA 

11. 

43-353  
12. 

PORĄBKA 
 

 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
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Gmina  Ulica  Nr domu   Nr lokalu        Nr działki             
13. 

PORĄBKA 

14. 

BŁOTNA 

15.                 15a.                      15b. 

10               ------                    1111/22        

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
16. 

PORĄBKA 

17. 

43-353 

18. 

PORĄBKA 

Nieruchomość jest (właściwe zaznaczyć): 

 X     zamieszkała 
 
 
 
 

 

 
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E, F i H  

 niezamieszkała  
(nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalnych,                  
tj. nieruchomość wykorzystana do prowadzenia 
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności 
publicznej, szkoły, przedszkola, działki rekreacyjne, 
domki letniskowe, sklepy itp.) 

 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E, G i H  

 w części zamieszkała i w części 
niezamieszkała 

 
 
 
 
 
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E, F, G i H  

 
 

E.  SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH *) 

      (właściwe zaznaczyć) 

   X          odpady zbierane selektywnie i obowiązek posiadania min. 3 pojemników (odpady SUCHE, MOKRE, SZKŁO) 

 odpady nie zbierane selektywnie i obowiązek posiadania min. 1 pojemnika (odpady zmieszane) 
 

CZY BĘDZIE ODDAWANY POPIÓŁ?  
    jeżeli TAK właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy  metalowy pojemnik/pojemniki  

         X     TAK 
  NIE 

Czy nieruchomość wskazana w dziale D niniejszej 
deklaracji wyposażona jest w przydomowy 
kompostownik na własny użytek? 
 

 jeżeli TAK – należy podać pojemność kompostownika 

 

X   TAK 
 

6 m3 

 

 NIE 

   

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
 

OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE D 
NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE: 

19. 

4 
 

(podać ilość osób) 
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności)   

20. 

8,00 zł. 
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami z nieruchomości 

wskazanej w dziale D 
(poz. 19 x poz. 20) 

21. 
 

                                        

32,00 zł. 
 

 
   

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  
(tj. nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, 
hotele, sklepy itp.) 

I. Wielkość pojemników 
i kontenerów na 
odpady**) 

II. Stawka opłaty za pojemnik 
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności)   

III. Liczba 
pojemników 

(miesięcznie) 

IV. Wysokość miesięcznej 
opłaty  
(iloczyn kolumn II x III) 

  
 

55 litrów (0,055 m3) 
 

……………….......... zł. 
  

 
60 litrów (0,06 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
80 litrów (0,08 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
110 litrów (0,11 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
120 litrów (0,12 m3) 

 
……………….......... zł. 
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240 litrów (0,24 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
1100 litrów (1,1 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
KP-1500 litrów (1,5 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
KP-5000 litrów (5,0 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
KP-7000 litrów (7,0 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
KP-10000 litrów (10,0 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi / suma kwot z kolumny IV 

22. 
 

------- 

 
 (należy podać kwotę w PLN) 

 

H. Razem wysokość opłaty 
miesięcznej  

za gospodarowanie odpadami 

23. 
       

32,00 zł. 
(kwota: poz. 21) 

24. 
 

------- 
(kwota: poz. 22) 

25. 
 

32,00 zł. 
(suma kwot: poz. 21 + poz. 22) 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
Pouczony/pouczona o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć 
jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Porąbka dla potrzeb prowadzonego 
postępowania administracyjnego w zakresie gospodarowania odpadami. 
 

                            Czaniec, 18.03.2013r.                                                                                   Jan Kowalski 
    (miejscowość i data)                                                                                       (czytelny podpis) 

 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  K. INFORMACJE DODATKOWE 
 

 

WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚĆI: 
(właściwe zaznaczyć) 

 

   X    zbiornik bezodpływowy (szambo) 
 przydomowa oczyszczalnia ścieków 
 podłączono do kanalizacji sanitarnej 

 
 studnia kopana 
 X    studnia głębinowa 

Pouczenie: 
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 (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1945 ze zm.). 
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Porąbka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. 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 do Wójta Gminy Porąbka nową deklaracje w terminie  14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych 
w deklaracji, Wójt Gminy Porąbka określi 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. 
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5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach określonych Uchwałą Rady Gminy Porąbka 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Załączniki: 

W przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkujących nieruchomość  -  dokument potwierdzający zamieszkanie tych osób 
w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy. 

 

Objaśnienia: 

*)  selektywne gromadzenie odpadów: gromadzenie w odrębnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów, 
z podziałem na frakcje: 

a) „SUCHE” – surowce wtórne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych 
opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej), odpady 
wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku), metal, inne odpady typu: szkło ozdobne (np. kryształy),  
fajans,  guma, skóra, tekstylia, odzież - bez odpadów niebezpiecznych!  

b) „MOKRE” – odpady kuchenne, resztki jedzenia, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki 
jajek i orzechów, odpady tytoniowe (np. niedopałki papierosów, popiół papierosowy), rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte 
ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne,  pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, mokry papier 
i karton, mokre woreczki i torebki papierowe, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej 
„hodowli” zwierząt, trociny, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie.  

c) SZKŁO - szkło opakowaniowe po napojach, kosmetykach, żywności itp. 
 

**) minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.  

 


