
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX-128/2016 

Rady Gminy Dobroszyce 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

__________________________________________________________________________________________  
 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

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

z 2016 r., poz. 250 ). 

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem 

wielolokalowym 

Miejsce składania: Urząd Gminy Dobroszyce, ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce 

Organ właściwy do 

weryfikacji deklaracji: 
Wójt Gminy Dobroszyce, ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja 

□ zmiana danych zawartych w deklaracji  ………………………………….……… 
  (dzień – miesiąc – rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

Składający: 

□ osoba fizyczna  □  osoba prawna  □  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

    np. wspólnota mieszkaniowa 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

Nr telefonu 

 

 

Numer PESEL* 

 

Identyfikator REGON Numer NIP Symbol PKD 

B. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Gmina 

 
Ulica Nr nieruchomości 

Dzielnica 

 
Kod pocztowy Poczta 

Obręb 

 

Arkusz Numer działki 

1. Dane dotyczące przedmiotu opłaty 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

…………...…………. (liczba mieszkańców) 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są 

w sposób:  
 

           selektywny                                                                                    nieselektywny 

 

3.  Liczba lokali mieszkalnych, w których zamieszkuje od 1-4 osób Łączna ilość osób zamieszkujących 

  

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady gminy Dobroszyce w sprawie 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty 

 

Miesięczna kwota opłaty (łączna ilość osób x stawka opłaty)  

Opłata kwartalna (miesięczna kwota opłaty x 3 miesiące)  

4. Liczba lokali mieszkalnych, w których zamieszkuje 5 lub więcej Łączna ilość osób zamieszkujących 



osób 

  

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady gminy Dobroszyce w sprawie 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty 

 

Miesięczna kwota opłaty (łączna ilość osób x stawka opłaty) 
 

Opłata kwartalna (miesięczna kwota opłaty x 3 miesiące)  

Suma opłat kwartalnych 
 

5. Liczba lokali niezamieszkałych, w których powstają odpady Liczba pojemników x Objętość pojemnika 

  

Częstotliwość opróżniania pojemników  

Stawka opłaty  

Opłata miesięczna (liczba pojemników x stawka opłaty) 
 

D. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że odpady komunalne biodegradowalne pochodzące z gospodarstw domowych (np. resztki jedzenia, obierki 

warzyw i owoców, trawa itp.) są kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□    tak         □    nie           Jeżeli zaznaczono „tak” proszę podać objętość odpadów poddawanych kompostowaniu ………… m3/rok.  

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

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 2016 r., poz. 599 ). 

Nazwisko: 

 

………………………………………………………… 

Imiona: 

 

………………………………………………………… 

Data: 

 

………………………………………………………… 

Podpis: 

 

………………………………………………………… 

F. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 
 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dobroszyce deklarację o wysokości opłaty za 

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

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
 

2) 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 do Wójta Gminy Dobroszyce 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. 

 

 


