
UCHWAŁA NR VI.47.2019
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz na podstawie art. 6m, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz 
z 2019r, poz. 230) uchwala się:

§ 1. 1 Określa się wzór deklaracji D-1 o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Odrzywół, 
w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji D-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku, położone na terenie Gminy Odrzywół, 
w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od :

1. Dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, w przypadku nieruchomości 
zamieszkałych,

2. Zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie 
Gminy Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pisemnie lub w formie elektronicznej. 

2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest przekazanie danych 
w ustalonym formacie, zawartych we wzorach deklaracji, o których mowa w § 1.

3. Określa się warunki, tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi z wykorzystaniem 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP,

2) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, określa się w formacie docx.

3) układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych docx określa załącznik nr 3 dla deklaracji D-1 
oraz załącznik nr 4 dla deklaracji D-2 do uchwały

2) deklarację przesyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej – ePUAP,

3) deklaracje powinny być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a 
i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 poz. 235, z 2014 poz. 183 poz.) lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013, poz. 262)

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV.113.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku  w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys
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DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA POLA JASNE. 

D -1 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna: 
   Ustawa z dnia 13 września 1966r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018r. poz.1454 i 

1629 oraz z 2019r. poz. 230) 

Podmiot zobowiązany do złożenia 
deklaracji: 

  Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Odrzywół. Przez 
właściciela nieruchomości 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: 
  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca(art.6m ust 1 Ustawy) lub 14 

dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
(art. 6m ust 2 Ustawy) 

Miejsce składania:     URZĄD GMINY W ODRZYWOLE UL. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół 

Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji: 

    WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ UL. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół 

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
□ 1. pierwsza deklaracja              □ 2. kolejna deklaracja              □ 3. Korekta  deklaracji z dnia:  ……………………………….. 

B. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze 
zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty) 

 1. Rok 2. Miesiąc 3. Dzień 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 □ 1. właściciel              □ 2. współwłaściciel                       □ 3. użytkownik wieczysty 

□ 4. jednostka organizacyjna /osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ 5 inne podmioty władające nieruchomością (napisać jaki)…………………………………………………. 

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI * dotyczy osób fizycznych,   ** dotyczy osób prawnych 

  Imię/imiona  Nazwisko* /Pełna nazwa** 

 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) **  PESEL * 

Numer telefonu   Adres e-mail 

D1. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** 

  Kraj  Województwo  Gmina 

Miejscowość  Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy:   Poczta 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.47.2019

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 18 czerwca 2019 r.
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

 Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 1. Zabudowa jednorodzinna                                                          □ 2.  Zabudowa wielorodzinna          

Województwo: Powiat: Gmina: 

Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Poczta: Nr ewidencyjny działki : 

F. OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części  E niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów,  

□ nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów. 

Deklaruję, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części E niniejszej deklaracji,  zamieszkuje: ………………………….os.  
                                                                                                                                                                                                                           (należy podać liczbę mieszkańców) 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

 

Gospodarstwa domowe 
wg 
liczby zamieszkujących 
je 
mieszkańców 

Liczba gospodarstw 
domowych na 
nieruchomości 
wskazanej w części E 

Miesięczna 
stawka opłaty 
ustalona 
Uchwałą 
Rady Gminy 
Odrzywół (zł) 

Kwota miesięcznej opłaty (zł) 
(Iloczyn kolumny  b x c) 

a b c d 

Zbiórka selektywna 

Gospodarstwo domowe 
liczące 1 osobę 

 16 ,00  

Gospodarstwo domowe 
liczące  2 i więcej osób 

 36,00  

Zbiórka nieselektywna 

Gospodarstwo domowe 
liczące 1 osobę 

 32,00  

Gospodarstwo domowe 
liczące  2 i więcej osób 

 72,00  

Razem (suma kolumny d) 

Wysokość kwartalnej opłaty i termin jej uiszczania 
(należy wpisać zadeklarowaną kwotę opłaty ponoszoną kwartalnie na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z terenu Gminy Odrzywół ( tj. kwota z poz. „Razem”  x 3 miesiące) 
I kwartał 
do 15 kwietnia  danego 
roku 

II kwartał 
do 15 lipca danego 
roku 

III kwartał 
do 15 października 
danego roku 

IV kwartał 
do 31 grudnia danego roku 

    

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

J. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
□ 1. Na nieruchomości znajduje się kompostownik  □ 2. Na nieruchomości  nie znajduje się kompostownik     
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K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

 

Miejsce i data wypełnienia deklaracji: 
 
 

Czytelny podpis osoby składającej deklarację: 

POUCZENIE 
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 2018 r. poz. 1314 ze zm.). 
1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019r, poz. 230) 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Odrzywół 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 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. 
3.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
4. Zgodnie z art. 6o u.c.p.g. w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Odrzywół określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 
Objaśnienia: 

 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy  Odrzywół, art. 6c ust. 1 
ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019r. poz. 230). 
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zależnej od wielkości danego gospodarstwa domowego, ustalonej odrębnie gdy: 

 odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 
 odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany 
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny), 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 
u.c.p.g.). 
W przypadku zaprzestania powstawania odpadów, np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1 
pełny miesiąc kalendarzowy, właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku 
uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w polu H deklaracji stosowne uzasadnienie. W przypadku powrotu do nieruchomości, jej 
właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstawania odpadów, 
wypełniając wszystkie wymagane pola. 
Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku zmiany danych nie 
będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana firmy, nazwiska, adresu 
zamieszkania, zmiana wskaźników), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z 
zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek. 
Dokumentem upoważniającym do złożenia deklaracji jest np.: pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2019 r., poz. 1000), uchwała wspólnoty o wyborze zarządu, umowa spółki osobowej, 
itp. 
 Miesięcznie naliczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w poz. E płatna jest – bez 
wezwania – na właściwy rachunek Urzędu Gminy Odrzywół nr  22 9147 0009 0000 7272 2000 0002, w terminie określonym w 
uchwale Rady Gminy Odrzywół w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
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DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA POLA JASNE 

 

D-2 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

składana przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się  domki letniskowe lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku 

Podstawa prawna: 
   Ustawa z dnia 13 września 1966r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 

2019r, poz. 230) 

Podmiot zobowiązany 

do złożenia deklaracji: 

  Właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku mieszkańcy, położonej na terenie Gminy 

Odrzywół. Przez właściciela nieruchomości 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: 

  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca(art.6m ust 1 Ustawy) lub 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust 2 

Ustawy) 

Miejsce składania:     URZĄD GMINY W ODRZYWOLE Ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół 

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji: 
   WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ 

 

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ 1. pierwsza deklaracja              □ 2. kolejna deklaracja              □ 3. korekta  deklaracji z dnia: ……………………………….. 

B. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, 
mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty) 

 1. Rok 2. Miesiąc 3. Dzień 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 □ 1. właściciel              □ 2. współwłaściciel                       □ 3. Użytkownik wieczysty 
□ 4. jednostka organizacyjna /osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
□ 5 inne podmioty władające nieruchomością (napisać jaki)…………………………………………………. 
 
 

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  * dotyczy osób fizycznych   ** dotyczy osób prawnych 

  Imię/imiona  Nazwisko* /Pełna nazwa** 

 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) **  PESEL * 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.47.2019

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 18 czerwca 2019 r.
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Numer telefonu   Adres e-mail 

D1. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** 

  Kraj  Województwo  Gmina 

Miejscowość  Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy:   Poczta 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

 Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□ 1. Domek letniskowy                                 □ 2.  Ogród działkowy             

□ 2. Inna nieruchomość  rekreacyjno-wypoczynkowa (napisać jaka)  ……………………………………………. 

Województwo: Powiat: Gmina: 

Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Poczta: Nr ewidencyjny działki: 

F. OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części E niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów,  

□ nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, 

 
Deklaruję, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części E niniejszej deklaracji , zamieszkuje …………os. 
                                                                                                                                                       (należy podać liczbę mieszkańców ) 

G.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

A B C D 

Odpady zbierane selektywnie 
Odpady zbierane 
nieselektywnie 

Liczba domków 
letniskowych na 
nieruchomości 

Deklarowana ryczałtowa roczna opłata (A 
lub B) x C) 

108, 00 zł 216,00 zł   

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  

J. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 
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 □ 1. Na nieruchomości znajduje się kompostownik   

□ 2. Na nieruchomości  nie znajduje się kompostownik     

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

 

Miejsce i data wypełnienia deklaracji Czytelny podpis osoby składającej deklarację /osoby reprezentującej 

POUCZENIE 
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 2018 r. poz.1314 z późn. zm.). 
1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019r, 

poz. 230) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Odrzywół 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 nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
3.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
4. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości, na których znajduję się  domki letniskowe lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku  obliczona i wskazana w poz. E płatna 

jest – bez wezwania – na właściwy rachunek Urzędu Gminy Odrzywół,  nr 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002, w terminie określonym w uchwale 
Rady Gminy Odrzywół w sprawie terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. do 15 października. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.47.2019

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (D-1).

Nazwa grupy pól Nazwa podgrupy pól Nazwa pola Typ pola
C – liczbowe
Z - znakowe

Obowiązkowy 
w sekwencji/

wyborze
(T/N)

Uwagi

Pierwsza deklaracja                 Z max 1 znak
Kolejna deklaracja Z max 1 znak
Korekta deklaracji Z max 1 znak

CEL ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI

z dnia Z data TYP
Rok C max 4 znaki
Miesiąc

DATA POWSTANIA 
OBOWIĄZKU 
ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI Dzień C max 2 znaki

Właściciel Z max 1 znak
Współwłaściciel Z
Użytkownik wieczysty Z max 1 znak
jednostka organizacyjna 
/osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu

Z max 1 znak

inne podmioty władające 
nieruchomością

Z max 1 znak

PODMIOT 
ZOBOWIĄZANY 
DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI

napisać jakie Z Władający TYP
Imię/imiona Z T Imie TYP
Nazwisko/pełna nazwa Z T Nazwisko TYP / 

Nazwa TYP
Numer Identyfikacji 
Podatkowej (NIP)

C nip TYP

PESEL C Pesel TYP
Numer telefonu C T telefon TYP

DANE PODMIOTU 
ZOBOWIĄZANEGO 
DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI

Adres e-mail Z T e-mail TYP
Kraj Z T Kraj TYP
Województwo Z T województwo 

TYP
Gmina Z T gmina TYP
Miejscowość Z T miejscowość TYP
Ulica Z T ulica TYP
Nr domu Z T dom TYP
Nr lokalu Z N lokal TYP
Kod pocztowy Z T kod pocztowy 

TYP

ADRES 
ZAMIESZKANIA * / 
ADRES SIEDZIBY**

Poczta Z T poczta TYP
Zabudowa jednorodzinna Z Max 1 znak
Zabudowa wielorodzinna         Z Max 1 znak
Województwo Z T województwo 

TYP
Powiat Z T Powiat TYP
Gmina Z T gmina TYP
Miejscowość Z T miejscowość TYP
Ulica Z T ulica TYP
Nr domu Z T dom TYP
Nr lokalu Z N lokal TYP

DANE 
NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY

Kod pocztowy Z T kod pocztowy 
TYP
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Poczta Z T poczta TYP
Nr ewidencyjny działki Z N Działka TYP
będzie prowadzona 
selektywna zbiórka 
odpadów

Z Max. 1 znak

nie będzie prowadzona 
selektywna zbiórka 
odpadów

Z Max 1 znak

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Deklaruję, że na terenie 
nieruchomości, wskazanej 
w części E niniejszej 
deklaracji,  zamieszkuje

C T Max 2 znaki

Gospodarstwo domowe
liczące 1 osobę

C Max 2 znakiZbiórka 
selektywna

Gospodarstwo domowe
liczące  2 i więcej osób

C Max 2 znaki

Gospodarstwo domowe
liczące 1 osobę

C Max 2 znaki

Liczba 
gospodarstw 
domowych na 
nieruchomości 
wskazanej 
w części E Zbiórka 

nieselektywna
Gospodarstwo domowe
liczące  2 i więcej osób

C Max 2 znaki

Gospodarstwo domowe
liczące 1 osobę

C Kwota zapłaty 
miesięcznej / 
kwartalnejZbiórka 

selektywna Gospodarstwo domowe
liczące  2 i więcej osób

C Kwota zapłaty 
miesięcznej / 
kwartalnej

Gospodarstwo domowe
liczące 1 osobę

CZbiórka 
nieselektywna

Gospodarstwo domowe
liczące  2 i więcej osób

C

Kwota 
miesięcznej 
opłaty (zł)

Razem C
I kwartał
do 15 kwietnia  danego 
roku

C Opłata za I kwartał

II kwartał
do 15 lipca danego roku

C Opłata za II 
kwartał

III kwartał
do 15 października danego 
roku

C Opłata za III 
kwartał

OBLICZENIE 
WYSOKOŚCI 
OPŁATY

Wysokość 
kwartalnej 
opłaty i termin 
jej uiszczania

IV kwartał
do 15 stycznia  następnego 
roku

C Opłata za IV 
kwartał

UWAGI 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ / 
OSOBY 
REPREZENTUJĄCE
J SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Z Uwagi

Na nieruchomości znajduje 
się kompostownik  

Z Max 1 znakKOMPOSTOWANIE 
ODPADÓW 
BIODEGRADOWAL
NYCH

Na nieruchomości 
nie znajduje się 
kompostownik    

Z Max 1 znak

Miejsce i data wypełnienia 
deklaracji

Z Miejscowość i data 
złożenia deklaracji

OŚWIADCZENIE 
I PODPIS 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ / 
OSOBY 
REPREZENTUJĄCE
J SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Czytelny podpis osoby 
składającej deklarację

Podpis
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.47.2019

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (D-2).

Nazwa grupy pól Nazwa podgrupy pól Nazwa pola Typ pola
C – liczbowe
Z - znakowe

Obowiązkowy 
w sekwencji/

wyborze
(T/N)

Uwagi

Pierwsza deklaracja                 Z max 1 znak
Kolejna deklaracja Z max 1 znak
Korekta deklaracji Z max 1 znak

CEL ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI

z dnia Z data TYP
Rok C max 4 znaki
Miesiąc

DATA POWSTANIA 
OBOWIĄZKU 
ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI Dzień C max 2 znaki

Właściciel Z max 1 znak
Współwłaściciel Z
Użytkownik wieczysty Z max 1 znak
jednostka organizacyjna 
/osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu

Z max 1 znak

inne podmioty władające 
nieruchomością

Z max 1 znak

PODMIOT 
ZOBOWIĄZANY 
DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI

napisać jakie Z Władający TYP
Imię/imiona Z T Imie TYP
Nazwisko/pełna nazwa Z T Nazwisko TYP / 

Nazwa TYP
Numer Identyfikacji 
Podatkowej (NIP)

C nip TYP

PESEL C Pesel TYP
Numer telefonu C T telefon TYP

DANE PODMIOTU 
ZOBOWIĄZANEGO 
DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI

Adres e-mail Z T e-mail TYP
Kraj Z T Kraj TYP
Województwo Z T województwo 

TYP
Gmina Z T gmina TYP
Miejscowość Z T miejscowość TYP
Ulica Z T ulica TYP
Nr domu Z T dom TYP
Nr lokalu Z N lokal TYP
Kod pocztowy Z T kod pocztowy 

TYP

ADRES 
ZAMIESZKANIA * / 
ADRES SIEDZIBY**

Poczta Z T poczta TYP
Domek letniskowy                                 Z Max 1 znak
Ogród działkowy            Z Max 1 znak
Inna nieruchomość  
rekreacyjno-wypoczynkowa

Z Max 1 znak

napisać jaka Z Rodzaj 
nieruchomości 
letniskowej

Województwo Z T województwo 
TYP

Powiat Z T Powiat TYP
Gmina Z T gmina TYP
Miejscowość Z T miejscowość TYP

DANE 
NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY

Ulica Z T ulica TYP
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Nr domu Z T dom TYP
Nr lokalu Z N lokal TYP
Kod pocztowy Z T kod pocztowy 

TYP
Poczta Z T poczta TYP
Nr ewidencyjny działki Z N Działka TYP
będzie prowadzona 
selektywna zbiórka 
odpadów

Z Max. 1 znak

nie będzie prowadzona 
selektywna zbiórka 
odpadów

Z Max 1 znak

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Deklaruję, że na terenie 
nieruchomości, wskazanej 
w części E niniejszej 
deklaracji,  zamieszkuje

C T Max 2 znaki

Liczba domków 
letniskowych na 
nieruchomości

C Max 2 znakiOBLICZENIE 
WYSOKOŚCI 
OPŁATY

Deklarowana ryczałtowa 
roczna opłata 

C Opłata roczna

UWAGI 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ / 
OSOBY 
REPREZENTUJĄCE
J SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Z Uwagi

Na nieruchomości znajduje 
się kompostownik  

Z Max 1 znakKOMPOSTOWANIE 
ODPADÓW 
BIODEGRADOWAL
NYCH

Na nieruchomości 
nie znajduje się 
kompostownik    

Z Max 1 znak

Miejsce i data wypełnienia 
deklaracji

Z Miejscowość i data 
złożenia deklaracji

OŚWIADCZENIE 
I PODPIS 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ / 
OSOBY 
REPREZENTUJĄCE
J SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Czytelny podpis osoby 
składającej deklarację / 
osoby reprezentującej

Podpis
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