
Załącznik do Uchwały Nr XXX/234/2012 
Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.  
 

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)  
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

 A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO PRZYJ ĘCIA DEKLARACJI  
 

 1. Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów  

   

 B. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
 

 

 
2. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      �     1. pierwsza deklaracja                                                                   �   2. zmiana danych zawartych w deklaracji 
                                           

 

 C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę   

 C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ( Poz. 6 i 7 dotyczą prowadzących działalność gospodarczą)            

  
3. Rodzaj podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  
� 1.właściciel/ współwłaściciel  

 

 
�  2.użytkownik wieczysty 

 

 
� 3.zarządca / użytkownik 
 

 
� 4.inny podmiot władający  

nieruchomością  
 

 

4. Imię i nazwisko / nazwa pełna  (w przypadku osób prawnych nazwa przedsiębiorcy) 

 

 

 

5. PESEL  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 6. NIP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          7. REGON  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        
 

     C. 2.  ADRES ZAMIESZKANIA  (ADRES SIEDZIBY) 
 

8. Kraj 
 

9. Województwo 
 

10. Powiat 
 

 

11. Gmina 
 

12. Ulica 
 

13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
 

 

15. Miejcowość 
 

16. Kod pocztowy 
 

17. Poczta 
 

 

18. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (wypełnić w przypadku nienadania numeru domu)  

D. ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE  
       (Należy wypełnić, jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres wskazany w części C.2) 

 

19. Miejscowość 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu  

23. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (wypełnić w przypadku nienadania numeru domu)  



E.  OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  
 

24. Oświadczam,  
�  że na terenie nieruchomości jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem  utrzymania   

czystości i porządku  
 
 

� że na terenie nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku   

 
Pouczenie: Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się niższe stawki opłat, zgodnie  z uchwałą 

Rady Gminy Dzierżoniów. 

 

F. WYLICZENIE OPŁATY MIESI ĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stanowi iloczyn stawki ustalonej przez Radę 
Gminy Dzierżoniów oraz ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. 

 

25. Stawka opłaty zł/miesiąc/osobę  

 

 

………………………….zł/miesiąc/osobę 

26. Ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość 

 

………………………………osób 

27. Wysokość miesięcznej opłaty 
zł/miesiąc – iloczyn pozycji 25 i 26 

 

…………………………….zł/ miesiąc  

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 

28. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 29. Podpis składającego deklarację 
 
 

H. Uzasadnienie złożonej zmiany danych (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia kwadratu nr  2 w poz. 2 )  

I.  ADNOTACJE ORGANU  

 
Pouczenie 

1) Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego  zgodnie  z  przepisami  art.  3a  ustawy  z  dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.); 
2) Przez właściciela nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. Poz. 391); 
3) Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  deklarację  w  siedzibie  Związku  Gmin  Powiatu  Dzierżoniowskiego  ZGPD-7   
w terminie do 15 marca 2013r. Jeżeli zamieszkanie nastąpiło po 15 marca 2013r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca;  
4) Deklarację sporządza się odrębnie dla każdej nieruchomości; 
5) Kto, składając organowi podatkowemu deklarację, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia 
o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie opłaty, podlega karze grzywny do 720 
stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie (art. 56§1 ustawa z dnia 10 września 1999r. Kodeks 
karny skarbowy).  
6) 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 obowiązany złożyć 
nową deklarację do siedziby Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 


