
                                                                                                                                                                               Załącznik  

                                                                                                                                                                               do Uchwały Nr. XVI/138/2016 
                                                                                                                                                                               Rady Gminy w Książu Wielkim 

                                                                                                                                                                               z dnia  30 sierpnia  2016 r.                                                                                    

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCIELNIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
1. PESEL / REGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

D0-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Rok:     

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jedn.. (Dz. U z 2015  r.. poz.87 z póżn. 

zm.)  

 

Składający:  Właściciel nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Termin składania: Pierwszy termin składania:  w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, zmiany danych określonych w deklaracji, 

lub 14 od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

 
A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

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

Wójt Gminy Książ Wielki 

ul. Warszawska 17 

32-210 Książ Wielki 
B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6m ustawy. 
4.Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)      
   Złożenie pierwszej deklaracji    Korekta deklaracji (data zaistnienia 

zmian)………………………… 

C.   PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

   Właściciel nieruchomości    Najemca, dzierżawca    Zarządca nieruchomości 

wspólnej 

   Współwłaściciel    Użytkownik wieczysty      Inny 

 

D.  DANE IDENTYFIKACYJNE  

 
6.Nazwisko 

 
7.Imię 

 
8 Adres 

 

 
 

 

 
9. Telefon 10. Adres email  

 

D.1.  DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne   

 
11. Miejscowość 

 
 

 

 
 

 

 
12.  Ulica nr 

domu 

 
13. Nr lokalu 

 

14. Kod pocztowy                    

 

 

 

 

15. Poczta 

 

 

 

  

D.2.  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.1. 

 

16. Kraj 17. Województwo 18. Gmina 19.Miejscowość 



20. Nr domu 
 

 

21. Nr lokalu 
 

 

22. Ulica 
 

 

23. Kod pocztowy 
 

 

24.  Poczta 
 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

   selektywny    zmieszany 

 

W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów należy wybrać stawkę wyższą, przy 

selektywnym zbieraniu odpadów stawkę niższą; 

 

E. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ustalone uchwałą Rady Gminy Książ Wielki odrębnie dla: 

a) odpadów zbieranych w sposób selektywny 

b) odpadów zbieranych sposób nie selektywny (zmieszanych 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1 

niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

 

25.     ………………….      
   / należy podać liczbę mieszkańców/                                        

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w pkt. 25 niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w 

drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Książ Wielki. 

 

 

                                                   

Opłatę   należy uiszczać miesięcznie  w terminie do10 dnia każdego  miesiąca  kalendarzowego  na rachunek bankowy 

nr: KBS O/Książ Wielki 10 85910007 0180 0000 0013 0003. 

G. DEKLARUJĘ SAMODZIELNE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI: 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik (gnojownik): Tak / Nie (niewłaściwe skreślić),o następującej pojemności: 

….............m3 (w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK” należy podać jego pojemność)  

W inny sposób wykorzystuję (wskazać, w jaki), na własne potrzeby odpady kuchenne i zielone......................... 

 

...................................................................................................................................................... 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ. 

 

…………………………….                                                                ……………………………………………… 

26. Data                                                                                               27. Czytelny podpis składającego deklarację 

 

POUCZENIE 
1. Na podstawie art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2015 r. , poz.87 z  późn. zm.) 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem 
należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz..U .z 2015 r..poz.87) w razie nie 

złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zwartych 
w deklaracji, Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki. 

4. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Książ Wielki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w 

terminie 14 od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

6. Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkuje dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy użytkownik tej nieruchomości wypełnia odrębną 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
7. Dane zawarte w deklaracji / szczególnie o podanej liczbie mieszkańców/ będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w Urzędzie 

Gminy. 

8. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych.  

9. Deklarację należy złożyć w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z platformy e-PUAP. 
 

 


