
 Załącznik do  uchwały  Nr  XV/113/16 
Rady  Gminy  w  Mędrzechowie z dnia  18  lipca   2016 r. 

 
DEKLARACJA O  WYSOKO ŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI  KOMUNALNYMI   SKŁADANEJ  PRZEZ  WŁA ŚCICIELI  

NIERUCHOMO ŚCI  -  na której  zamieszkują mieszkańcy. 
1.Miejsce  składania  deklaracji: URZĄD   GMINY   w  

MĘDRZECHOWIE 
 

2. Składana  deklaracja  stanowi 
(zaznaczyć  właściwy  kwadrat) 1 : 2.1 □ Pierwsza deklaracja   

2.2 □ Korekta   deklaracji 

2.3 □ Ustanie obowiązku.    

  
 
 

3.Data zamieszkania/data  zmiany danych/ 
data  ustania  obowiązku  

  

4.Dane właściciela nieruchomości   
przez  ,którego  rozumiemy  również:  
współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych, 
jednostki  organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości  w  zarządzie lub  użytkowaniu, 
a  także inne  podmioty  władające 
nieruchomością. 

  

4.1 imię  i  nazwisko  lub  nazwę  właściciela  
 

  

4.2 Nr  telefonu : 
 

  

4.3 Adres  miejsca zamieszkania  lub  siedziby 
właściciela  nieruchomości .: 
 

  

5.  Adres  nieruchomości,  dla  której  składana  
jest  deklaracja  : 
  

  

6. Liczba  osób   w  gospodarstwie   domowym:  
.  

  

7. Oświadczam ,  że  odpady  z nieruchomości 
będą  zbierane  w  sposób ,  
( właściwe  zakreślić) : 
 

7.1 Selektywny ( do ustalenie  
opłaty miesięcznej przyjmuje  
się  stawkę  niższą)2 
 
 

Wysokość  stawki   
opłat 3 : 
Gosp. domowe   
1. osobowe -  10 zł. 
Gosp. domowe  
2.osobowe   -  15 zł.  
Gosp.domowe powyżej  
2  osób – 25 zł. 

 7.2  Zmieszany ( do  
ustalenie  opłaty  stosuje się  
stawkę  wyższą )2 

Gosp. domowe   
1. osobowe -  30 zł. 
Gosp. domowe  
2.osobowe   -  30  zł.  
Gosp.domowe powyżej  
2  osób –   50  zł. 



8. Miesięczna  wysokość   opłaty  z 
uwzględnieniem  liczby  osób  w  
gospodarstwie  domowym  i  wybranego  
sposobu  zbierania  odpadów : 
 

 
          
             …………………………   zł. 

9.Wysokośc  opłaty  w  przeliczeniu  na  
kwartał   ( kwotę  z  wiersza Nr 8  należy 
pomnożyć  przez  3)    : 
 
 
 

 
 
            …………………………   zł. 

 
Miejscowość  i  data   :                                    Czytelny  podpis  osoby  składającej  deklarację: 
 
 
.....................................................                  ........................................................................................     
    
 
10. ADNOTACJE  URZĘDU  

 
 
 
 

 
POUCZENIE 

Niniejsza  deklaracja stanowi podstawę  do  wystawienia tytułu  wykonawczego zgodnie  z  
przepisami  ustawy  z  dnia 17  czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji 
( J.T.Dz.U z 2016 r. poz.599  ze  zm. ) 

 
1.Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  złożyć  deklaracje  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  
zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca . 
W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia wysokości  należnej  opłaty za  
gospodarowanie   odpadami komunalnymi właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  złożyć  
nową  deklarację w  terminie  14 dni od  dnia  nastąpienia  zmiany 
2. W  przypadku   wyboru  metody  nieselektywnego zbierania (zmieszanej metody )  odpadów 
komunalnych należy  wybrać  opłatę  wyższą ,  a  przy  wyborze   selektywnej  zbiórki  odpadów 
komunalnych należy  wybrać  opłatę niższą. 
3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, 
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim 
przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 
4.Opłatę  należy  wpłacać   z  dołu ,  w  odstępach  kwartalnych  : do 31  stycznia  za  1  kwartał , do 
30 kwietnia za II kwartał , do 31 lipca  za III  kwartał , do  31  pażdziernika za  IV kwartał   danego  
roku  na  rachunek  bankowy   Urzędu  Gminy  w  Mędrzechowie   
Nr  73 9464 1011 2002 1000 0114 0001 
 

                                                               Przewodniczący Rady  Gminy  
 
                                                                     Czesław  Szarkowski  


