
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 2012 r. poz. 391z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Odrzywół. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe) 

 PIERWSZA DEKLARACJA - termin złożenia do 31 maja 2013 r. 

 KOREKTA DEKLARACJI - data zaistnienia zmian ................................... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwe) 
WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK, 

 ZARZĄDCA,  POSIADACZ, WSPÓŁPOSIADACZ 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwe) 

 OSOBA FIZYCZNA                        OSOBA PRAWNA 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 

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

PESEL.......................................... 

ADRES ZAMIESZKANIA 

WOJEWÓDZTWO ................................................POWIAT .................................................... 

GMINA .................................ULICA.......................................................... NR DOMU ............ 

MIEJSCOWOŚĆ ..................................KOD POCZTOWY ........... POCZTA......................... 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ  ZBIERANE I ODBIERANE SĄ 

ODPADY KOMUNALNE: 

WOJEWÓDZTWO ................................................POWIAT .................................................... 

GMINA .................................ULICA.......................................................... NR DOMU ............ 

MIEJSCOWOŚĆ ..................................KOD POCZTOWY ........... POCZTA......................... 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI  ...................... 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji   

zamieszkuje ........ osób/osoba (podać liczbę mieszkańców, niepotrzebne skreślić). 

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny nieselektywny (zaznaczyć 

właściwe) 

Wysokość miesięcznej/kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala 

się od gospodarstwa domowego (ryczałt) lub od 1 mieszkańca, o którym mowa w części E 

niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy 

Odrzywół. 

Wyliczenie miesięcznej/kwartalnej opłaty: 



1. dla odpadów zbieranych w sposób selektywny 

1.1 gospodarstwo domowe (ryczałt) ...... x 18,00 zł = ................................................................ 
kwota zapłaty miesięcznej/kwartalnej 

1.2 gospodarstwo jednoosobowe      ...... x 10,00 zł = ................................................................ 
kwota zapłaty miesięcznej/kwartalnej 

2. dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny 

2.1 gospodarstwo domowe (ryczałt) ...... x 36,00 zł = ................................................................ 
kwota zapłaty miesięcznej/kwartalnej 

2.2 gospodarstwo jednoosobowe      ...... x 15,00 zł = ................................................................ 
kwota zapłaty miesięcznej/kwartalnej 

Przy wyliczeniu kwartalnym kwotę z poz. 1.1 lub 1.2 albo z poz. 2.1 lub 2.2 pomnożyć 

przez 3. 

MIESIĘCZNA/KWARTALNA WYSOKOŚC OPŁATY WYNOSI............................. zł . 

Opłatę należy uiszczać bez wezwania przelewem na konto Urzędu Gminy nr 22 9147 0009 

0000 7272 2000 0002 Bank Spółdzielczy Radom O/Odrzywół, w stałym punkcie kasowym 

ww. banku mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53.  

F.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

G.ADNOTACJE ORGANU 

H.KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH. 
Na nieruchomości znajduje się kompostownik. Tak Nie (zaznaczyć 
właściwe) 
W inny sposób wykorzystuję (wskazać jaki) odpady kuchenne i ogrodowe 
(zielone)  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 3a ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) niniejsza deklaracja stanowi  podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia do Wójta Gminy 

2. Odrzywół pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie do dnia 31 maja 2013r.  lub w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.  

3. W przypadku niezłożenia deklaracji lub podania nieprawidłowych danych wysokość opłaty 

określi Wójt Gminy Odrzywół w drodze decyzji administracyjnej.                                                                   

4. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Odrzywole opłatę należy uiszczać kwartalnie z dołu bez 

wezwania do 15 dnia miesiąca następującego po minionym kwartale na rachunek Urzędu Gminy 

w Odrzywole lub w kasie Urzędu Gminy w Odrzywole. 

 


