
Załącznik nr 1do Uchwały Nr XII/122/2015 

Rady Gminy Michałowice  

z dnia 16 grudnia 2015 r. 
 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 

Składający:          Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych, położonych na 

terenie Gminy Michałowice. 

Miejsce składania:  Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  

05-816 Michałowice. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Michałowice 

Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 

05-816 Michałowice 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□    nowa deklaracja                                                 ………………………………. 
                                                                                               (dzień-miesiąc-rok) 

□    korekta deklaracji– zmiana danych, od dnia ………………………………. 
                                                                                               (dzień-miesiąc-rok) 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 

□    Właściciel, Współwłaściciel 

□    Użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomością 

□    Inny podmiot władający nieruchomością 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 

□    Osoba fizyczna 
 

 

□    Osoba prawna 
 

 

□    Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

Nazwisko/Nazwa  

                           

 
 

Imię 

 

Numer PESEL/NIP 

 

Imię ojca 

 

Imię matki 

 

*Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 
 

Kraj 

 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

 

Poczta Kod  Telefon 

Adres e-mail 

 

**DANE MAŁŻONKA  

Nazwisko 

 

Imię Numer PESEL 

 

Imię ojca 

 

Imię matki 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Kraj 

 
 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 



Miejscowość 
 

 

Poczta Kod  Telefon 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Poczta Kod  

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Miejscowość 
 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Numer ewidencyjny działki 
 

 

F. OBLICZENIE WYSKOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1. Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. E będzie prowadzona segregacja 

odpadów komunalnych zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Michałowice: 

  □  TAK 

  □  NIE 

F.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. E zamieszkuje (liczba osób):  

………… 

F.3. Podstawa zwolnienia*** w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy) 
□   nie dotyczy  

□   kryterium socjalne 

□   Karta Dużej Rodziny 

F.4. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości wskazanej w pkt. E wynosi: (kwota stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców wskazanych w części F.2. oraz stawki opłaty).  

(np. liczba osób * stawka opłaty) 

UWAGA! Właściciele korzystający ze zwolnienia z części opłaty stosują do obliczenia 

odpowiedni procent stawki opłaty wynikający z uchwały Rady Gminy 

(np. liczba osób * stawka opłaty * procent zwolnienia) 

 

           

           

 

          ………… zł 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

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

 

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

H. ADNOTACJE ORGANU 

 
 

* Nr rachunku bankowego  - wypełnienie nie jest obowiązkowe. 

** Danych małżonka nie wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi własność łączną – małżeńską. 
*** Na potwierdzenie prawa do zwolnienia z opłaty, należy dołączyć do składanej deklaracji stosowne oświadczenie stanowiące dokument potwierdzający 

wysokość dochodu lub kserokopię Karty Dużej Rodziny. 

Pouczenie: 
1. 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 2014 r. poz. 1619 ze zm.). 
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w razie 

niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  

w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 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, w tym w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze.. 
3. Dane zawarte w oświadczeniu (w szczególności ilość osób zamieszkujących posesję) będą weryfikowane.  

4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. Osoby posiadające więcej niż jedną nieruchomość, deklarację składają oddzielnie dla każdej 

posiadanej nieruchomości. 
5. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości posiadają  dwie lub więcej osób (współwłaściciele), a korzystają ze wspólnego punktu gromadzenia 

odpadów, deklarację składa: 

- jeden właściciel nieruchomości w imieniu pozostałych współwłaścicieli lub 
- każdy ze współwłaścicieli osobno we własnym imieniu.  

 


