
Załącznik Nr 1 
do uchwały  Nr IX/41/15 
Rady Gminy Ładzice
z dnia 7 lipca 2015 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA

NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku  
w gminach (t.  j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Składający: Formularz  przeznaczony  jest  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których
zamieszkują mieszkańcy. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice.

Organ: Wójt Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice.

Termin składania: 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia , w którym nastąpiły zmiany 
danych określonych w deklaracji.

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1) Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe pole)

□ pierwsza deklaracja1              (data powstania obowiązku opłaty) ...............................................
                                                                                                                  (rok-miesiąc-dzień)

□ zmiana danych zawartych w deklaracji2 (data zaistnienia zmian) ...............................................
                                                                                                                 (rok-miesiąc-dzień)

□ korekta deklaracji3                                  (data zaistnienia zmian) ...............................................
                                                                                                               (rok-miesiąc-dzień)

B.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwe pole)
□ właściciel nieruchomości
□ dzierżawca
□ najemca lokalu
□ użytkownik wieczysty
□ współwłaściciel
□ inny podmiot władający nieruchomością
B.2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*-dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną        ** -dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną        

 Nazwisko* /Nazwa pełna** Imię * /Nazwa skrócona**

Numer PESEL* Identyfikator REGON**

B.3. ADRES ZAMIESZKANIA* /ADRES SIEDZIBY **
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Adres e-mail (niewymagane) Telefon  (niewymagane)

B.4. ADRES KORESPONDECYJNY (należy wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany powyżej)
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta



C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwe pole)
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:

□ Selektywny       □ Zmieszany

E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY
Dotyczy wyłącznie części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości 
wyłącznie zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje

........................................... .
           (liczba osób)
Wyliczenie miesięcznej opłaty:

................................... X ................................... =  ............................................ zł
 (liczba mieszkańców)     (stawka opłaty)              (wysokość miesięcznej opłaty)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE:
W  przypadku  nie  wpłacenia  w  określonych  ustawowo  terminach  kwoty  opłaty  lub  wpłacenia  jej  
w niepełnej wysokości, 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 2014r.,
poz. 1619 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przy-
padku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpie-
nia zmiany. 
Zgodnie z art.6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę  dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.
OBJAŚNIENIA:
1Pole  „pierwsza  deklaracja”  należy  zaznaczyć  „X”  w  przypadku,  gdy  dany  podmiot  nie  składał  wcześniej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” należy zaznaczyć „X” w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3 Pole  „korekta  deklaracji”  należy zaznaczyć „X” w przypadku błędu (np.  oczywista  omyłka  pisarska  ,  błąd
rachunkowe) w złożonej już deklaracji.


