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

     Załącznik do UCHWAŁY NR XIX/123/16 
RADY MIASTA DYNOWA z dnia 23 sierpnia 2016 roku 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy                                                                                    
 

 

  

 

 
 

 

2. Dzień       –     Miesiąc    -           Rok 

 

  −   −     
  

Podstawa prawna:    Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
 

Składający:             Właściciele nieruchomości, zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się granicach administracyjnych  

                                Gminy  Miejskiej Dynów, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych  oraz jednostki organizacyjne 

                                i osoby  posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

Termin składania:    w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 
 

Miejsce składania:   Urząd Miasta Dynów; ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta Dynów; ul. Rynek 2, 36-065 Dynów 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)          
 

       □    złożenie deklaracji                                            □                  korekta deklaracji (data zaistnienia zmian  _____ - _____ - __________) 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Składający deklaracje (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  właściciel nieruchomości                 □    współwłaściciel                □ najemca, dzierżawca 
 

□  użytkownik wieczysty                  □    zarządca nieruchomości 1)          □ inny 

4. Rodzaj składającego deklaracje (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ osoba fizyczna           □ osoba prawna                   □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1.  
5. Nazwisko i imię / Pełna nazwa 

6. PESEL (osoby fizyczne) 

 

 NIP / REGON (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

           

 

           

7. E-MAIL 8. Telefon kontaktowy 

 

 D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
 

9. kraj 10. województwo 11. powiat 

12. gmina 13. ulica 14. nr domu 15. nr lokalu 

16. miejscowość 17. kod pocztowy 18. poczta 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania z D.2. 
19. kraj 20. województwo 21. powiat 

22. gmina 23. ulica 24. nr domu 25. nr lokalu 

26. miejscowość 27. kod pocztowy 28. poczta 



 
Objaśnienia. 
1) – w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością, 
2) – dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 
3) – dane potrzebne do celów sprawozdawczych 
4) w przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę niższą, a przy wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych należy wybrać opłatę wyższą 
.  
 

 

 

D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI na której powstają odpady komunalne 2) 

29. miejscowość 30. ulica, nr domu/lokalu 

 

 

E. DEKLARACJA DYSPONUJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ3): 

 
1. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)           

□     selektywny                                                              □  zmieszany 

2. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.4. niniejszej deklaracji wyposażona będzie w przydomowy kompostownik, 
 a uzyskany kompost będzie wykorzystany na własne potrzeby: (zaznaczyć właściwy kwadrat)                               

□     tak                                                             □  nie 

3. Jeżeli zaznaczono „tak” należy podać szacunkową ilość bioodpadów gromadzonych w przydomowym kompostowniku w ciągu 
roku: ……………..kg 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Dynów  w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej 
opłaty4): 
 

31. 
zł/osobę 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4  32. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 

w poz. 32) 

33.                             zł/miesiąc 

 

G. Informacja o załącznikach do niniejszej deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
1. Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania lub 

kopia legitymacji szkolnej/studenckiej. 
 

□ 

2. Oświadczenie o zamieszkaniu poza granicami Gminy Miejskiej Dynów. □ 
 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

34. data 35. czytelny podpis 

 

POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  

z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 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 przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie 
z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożeni 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, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 
charakterze. 

G. ADNOTACJE ORGANU 


