
         Załącznik do Uchwały Nr 126/XVII/16 

         Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 

         z dnia 30 maja 2016 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

 

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 Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszej osoby na danej nieruchomości 

lub powstania na niej odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych właściciel jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Miejsce składania Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

UL.MICKIEWICZA 1A 

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  pierwsza deklaracja    nowa deklaracja - zmiana danych 
  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Właściciel nieruchomości   Współwłaściciel    Najemca, dzierżawca 
   

   Użytkownik wieczysty   Zarządca nieruchomości    Posiadacz samoistny 
   

C.1 DANE IDENTYFIKUJĄCE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię 

   

Numer PESEL Nr telefonu Adres e-mail (jeśli posiada) 

                     

C.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina Miejscowość Nr domu 

Wysokie Mazowieckie   

Kod pocztowy Poczta Województwo 

  Podlaskie 

Nr ewidencyjny nieruchomości według rejestru gruntów i budynków (nr działki)  

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI W C.2 

Województwo Powiat Gmina 

   

Ulica Nr domu Nr lokalu 

   

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

   

D. NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C.2 

D.1 ODPADY KOMUNALNE BĘDA ZBIERANE W SPOSÓB (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
   

   selektywny (wydzielenie ze zgromadzonych odpadów frakcji tj: szkło, tworzywa 

sztuczne, papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady 

biodegradowalne) 

  nieselektywny (zmieszany) 
  

 



 

D.2  Oświadczam, iż moje gospodarstwo domowe jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
  gospodarstwo jednoosobowe (1 osoba) 

   

  gospodarstwo małe (2-3 osobowe) 
   

  gospodarstwo średnie (4-5 osobowe) 
   

  gospodarstwo duże (6 osób i więcej)) 
   

D.3 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zawartych w pkt. D1 i D2 oświadczam, że złożę korektę deklaracji w ustawowym terminie 14 

dni od dnia wystąpienia zmiany tych danych. 

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej, właściciel powinien złożyć odrębne 

deklaracje dla każdej z nich. 

D.4 Opłata za odpady komunalne będzie uiszczana bez wezwania w terminie do 15-go dnia miesiąca kończącego 

kwartał w kwocie wyszczególnionej w pkt. E.2 

E. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

E.1 MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY (Należy wpisać właściwą stawkę w zależności od wielkości gospodarstwa domowego) 

 Selektywne zbieranie odpadów: Nieselektywne zbieranie odpadów: 

  10,00 zł gospodarstwo jednoosobowe (1 osoba)  15,00 zł gospodarstwo jednoosobowe (1 osoba) 

                , zł  19,00 zł gospodarstwo małe (2-3 osobowe)  28,50 zł gospodarstwo małe (2-3 osobowe) 

  24,00 zł gospodarstwo średnie (4-5 osobowe)  36,00 zł gospodarstwo średnie (4-5 osobowe) 

  28,00 zł gospodarstwo duże (6 osób i więcej)  42,00 zł gospodarstwo duże (6 osób i więcej) 

E.2 KWARTALNA WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 

Miesięczna stawka opłaty określona w pkt. E.1 przemnożona przez 3.              ,             zł 

 

słownie:  zł 

 

F. Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości odpady biodegradowalne, opakowania biodegradowalne 

i odpady zielone podlegają kompostowaniu w przydomowym kompostowniku: 

 
  TAK   NIE 

  

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić każdy rodzaj załącznika) 

 

 

 

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

…............................................................                                                                                                             …............................................................ 
            miejscowość, data                                                                                                                                                          czytelny podpis 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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). 

W przypadku niezłożenia deklaracji w podanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 
 


