
WYPEŁNIAĆ TYLKO POLA JASNE, DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
 

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

ZAMIESZKAŁYCH POŁO ŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CEDRY WIELKIE 
 

Nr …………….. 
(wypełnia Urząd Gminy) 

 

Podstawa prawna: 
 

Ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach 
( tj. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z po źn. zm. ) 

Składaj ący : 
 

Formularz przeznaczony jest dla wła ścicieli nieruchomo ści zamieszkałych, na 
których powstaj ą  odpady komunalne, poło żonych na terenie Gminy Cedry 

Wielkie 

Miejsce i termin składania 
deklaracji : 

 

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Pła żyńskiego 16 pok. nr 14  w terminie 
do 19 kwietnia 2013 r . lub w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomo ści pierwszego mieszka ńca lub w terminie 14 dni od 
powstania zmiany danych  

Nazwa organu 
właściwego do zło żenia 

deklaracji : 

WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE 
UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16 

83-020 CEDRY WIELKIE  
 

 I.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (prosz ę zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ pierwsza deklaracja                        
□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji: ……………………………………….. 
                                                                                                 (data zaistniałej zmiany)                                                                                                                  
 

II. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę (prosz ę zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ właściciel,  
□ współwłaściciel,  
□ użytkownik wieczysty, 
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 
□ najemca, dzierżawca 
□ inny podmiot władający nieruchomością: …………………………………………………. 
 

III. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

A. Rodzaj składaj ącego  (prosz ę zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ osoba fizyczna  
□ osoba prawna 
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

B. Imi ę i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)           

 1. 
    ……………………………………………………    PESEL 
 
    Imię ojca ……………………………                 Imię matki ……………………………………. 

           

C. Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjny ch nieposiadaj ących osobowo ści  
prawnej)  
2.  
        …………………………………….………………………….……………………………………. 
 

            NIP 
 

  
            REGON 
 

         

          



D. Adres zamieszkania / Adres siedziby  

Kraj Województwo Powiat 

3. 4. 5. 

Gmina Miejscowo ść Ulica 

6. 7. 8. 

Nr domu/Nr lokalu Kod pocztowy Nr  telefonu (dane 
nieobowi ązkowe)   E- mail (dane nieobowi ązkowe)  

9. 10. 11. 12. 

 

IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE (wypełni ć  w 
przypadku gdy adres nieruchomo ści jest inny ni ż w cz. III.D)  

Miejscowo ść Kod pocztowy  Poczta 

13. 14. 15. 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

16. 17. 18. 

 

V. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą 
MIESZKAŃCY 

A. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji odpady b ędą 
gromadzone i odbierane w sposób selektywny  (prosz ę zaznaczyć właściwy kwadrat) :  

 

□   TAK                                 □   NIE 
B. Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji zamieszkuje 
(należy poda ć liczb ę gospodarstw domowych)  

19. Gospodarstwa domowe liczące od 1-2 osób  

20. Gospodarstwa domowe liczące od 3 i więcej osób  

 

VI. OBLICZENIE  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  
KOMUNALNYMI 

Wysoko ść miesi ęcznej opłaty ( prosz ę wypełni ć tylko pole – A lub B)  

A.     (jeżeli zaznaczono TAK w dziale V )  
21. 
……………………………… 
       (liczba gospodarstw      
        domowych z poz. 19)  

22. 
………………………….…zł 

(miesi ęczna stawka opłaty, je żeli 
odpady b ędą gromadzone i odbierane 

w sposób selektywny) 

23. 
…………………………zł/mc 
          ( poz. 21 x poz. 22 
  należy poda ć kwot ę w PLN) 

 

24. 
……………………………… 
       (liczba gospodarstw      
        domowych z poz. 20)  

25. 
……….………………….…zł 
(miesi ęczna stawka opłaty, je żeli 
odpady b ędą gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny)  

26. 
…………………………zł/mc 
         ( poz. 24 x poz. 25 
  należy poda ć kwot ę w PLN) 

 

B.   (jeżeli zaznaczono NIE w dziale V)  

27. 
……………………………… 
       (liczba gospodarstw      
        domowych z poz. 18) 

 

28. 
………………………….…zł 

(miesi ęczna stawka opłaty, je żeli 
odpady b ędą gromadzone i odbierane 

w sposób zmieszany)  

29. 
…………………………zł/mc 
          ( poz. 27 x poz. 28 
  należy poda ć kwot ę w PLN) 

 



30. 
……………………………… 
       (liczba gospodarstw      
        domowych z poz. 19)  

31. 
………………………….…zł 
(miesi ęczna stawka opłaty, je żeli 
odpady b ędą gromadzone i odbierane 
w sposób zmieszany)  

32. 
…………………………zł/mc 
          ( poz. 30 x poz. 31 
  należy poda ć kwot ę w PLN) 

 

C.  Wysoko ść opłaty za gospodarowanie odpadami (suma rubryk: 23 i  26 lub  29 i 32)  
 33. 
                    

………………………… zł/miesi ąc 
 
 

VII. WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA DO ZBIERANIA ODPADÓW  
Oświadczam, iż nie posiadam własnych pojemników do gromadzenia odpadów, w związku z tym proszę 
wyposażenia mojej nieruchomości w niezbędne urządzenia (zaznaczyć poprawne). 
 

□   TAK                                 □   NIE 
 

Jeżeli zaznaczono „TAK” proszę wskazać odpowiednią pojemność i ilość urządzeń: 
 
Pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych :    Pojemnik do zbierania odpadów segregowanych :      

                                                               □  1100 l. w ilości 3 szt. (na papier, szkło,   

□      60l.  w ilości ..….. szt.                                        tworzywa sztuczne) – dotyczy spółdzielni                                     

□      80 l. w ilości ..…...szt.                                        mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych 

□    120 l. w ilości ….... szt.                                                          
□    240 l. w ilości ..….. szt.                                Worki do gromadzenia odpadów segregowanych: 

□  1100 l. w ilości ..….. szt.                                  □ 3 szt. (na papier, szkło, tworzywa sztuczne) 
 

VIII. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
    ………………………………………..                                                 ………………………………… 
                (data, miejscowość)           (czytelny  podpis) 

 

IX. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
…………………………………………………………………………………………………........ 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
POUCZENIE 

 
 

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 33 lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia 
tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U.z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 
 
2. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Cedry Wielkie określi w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 
3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji 
naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
 
4. W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych w poz. 22, 25 
należy wpisa ć stawk ę obni żoną., a przy wyborze zbiórki odpadów komunalnych w sposób 
zmieszany w poz. 28, 31  nale ży wpisa ć stawk ę podstawow ą.  
 
5. Opłatę z poz. 33 należy wpłacać miesięcznie, do 15 dnia ka żdego miesi ąca, którego 
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, począwszy od lipca 2013r. 
 
6. Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela 
nieruchomości ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością. Jeśli zarząd nie 
został wybrany, obowiązek ten  nadal spoczywa na właścicielu lokalu. 
 
7. W razie zmian mających wpływ na wysokość opłaty należy  zawiadomić właściwy organ w 
terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. 
 
 
 

OBJAŚNIENIA 
 
1. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych należy dołączyć 
załącznik, w którym do każdego budynku wielolokalowego przyporządkowana zostanie ilość 
zamieszkałych w nim gospodarstw domowych (w postaci tabeli zawierającej następujące 
elementy; liczbę porządkową, adres nieruchomości, numer mieszkania, ilość zamieszkałych 
gospodarstw domowych, ilość mieszkańców). 
  
2. Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie, dostępnym na stronie 
internetowej www.cedry-wielkie.pl ,  oraz w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich w pokój nr 14. 
 


