
           Załącznik nr 1 

          do uchwały Nr XXIII/125/2012  

                Rady Gminy w Oksie 

               z dnia 28 grudnia 2012 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Dzień-Miesiąc-Rok 

 .....-- …..--......... 
 

Podstawa prawna Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst 

jednolity: Dz. U. Z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) 

Składający Właściciel  nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Miejsce składania: Urząd Gminy Oksa ul. Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa 

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ  DEKLARACJE 

WÓJT GMINY OKSA 

UL.WŁOSZCZOWSKA 22 

28 – 363 OKSA 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
             

                złożenie pierwszej deklaracji                              korekta deklaracji   

                                                                                              (data zaistnienia zmian  .….  - ...... - ................) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

          (Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

          Właściciel                                     Współwłaściciel                              Najemca, dzierżawca 
 

       Użytkownik wieczysty                  Współużytkownik wieczysty           Zarządca 
 

          posiadacz samoistny                     współposiadacz samoistny               inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację 

Imię 
 

Nazwisko 

Nazwa składającego deklarację 

 

 

PESEL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

REGON _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE                

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

 



 

 

F. Oświadczam że na terenie nieruchomości 

wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 

będą gromadzone i odbierane w sposób:  

 

             selektywny  lub             zmieszany  

 Liczba mieszkańców gospodarstwa:         ….............. 

zamieszkałych na stałe  …................. 

zamieszkałych sezonowo …............ 

 w okresie   od …...........…...... do …................... 

                   od …....................  do …................... 

Rodzaj gromadzenia odpadów          selektywny          zmieszany  

Miesięczna opłata za jednego mieszkańca   

Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi/za miesiąc (liczba mieszkańców x stawka opłaty)            

 

….......................... 

G. Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej 

deklaracji wyposażona jest w kompostownik?               ( 
w przypadku zaznaczenia pozycji” TAK” proszę podać ilość 

wytwarzanych rocznie odpadów biodegradalnych ogółem na 

nieruchomości).   

    

             TAK 

 

….................... kg 

 

                  NIE  

H.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ        
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art.233§1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć jako 

dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 -  oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z 

prawdą. Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.(tekst jednolity - 

Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz.926,z poź. zm.)wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Oksie 

ul Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego/dotyczy osób fizycznych/. 

 

….......................................... 
(miejscowość i data) 

 

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

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 czerwca 1966r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz .U .z 2005 r. Nr 229,poz 1954 z późn. zm.) 

Zgodnie z przepisami art.6m ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklaracje o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany.  

Zgodnie z art 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami 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 

uzasadnione szacunki.(Dz. U. 2012 . 391) 

UWAGA! 
CENA ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH BĘDZIE NIŻSZA OD CENY ODPADÓW 

ZMIESZANYCH. 

 


