
 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 

391 z późn. zm.), 
Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Ujsoły, przez których 

rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 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, 
14 dni od dnia wystąpienia  zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.  

Sposób składania 
 

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, 34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1  
- za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Ujsoły, 34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1 
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

 
MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI (nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację) 

WÓJT GMINY UJSOŁY, 34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1 

CEL ZŁO ŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 złożenie deklaracji  

 korekta deklaracji (data zaistnienia zmian: ____-____-_______) 
 

RODZAJ SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. Właściciel,   2. współwłaściciel   3. użytkownik wieczysty,  

 4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 

 5. inny podmiot władający nieruchomością …......................................................................... 

IMI Ę I NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę  

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

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

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

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

TELEFON KONTAKTOWY  …............................................................................................................................. 

ADRES E-MAIL  ....................................................................................................................................................... 

ADRES NIERUCHOMO ŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY 

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

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

ILO ŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJ ĄCYCH DANĄ NIERUCHOMO ŚĆ - ……………… 

RODZAJ NIERUCHOMO ŚCI ORAZ ODBIERANYCH ODPADÓW  KOMUNALNYCH  
(odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy wybrać TYLKO jedną możliwość, następnie wyliczyć wysokość opłaty kwartalnej ) 
 

Ilość osób 
zamieszkuj ących 

daną nieruchomo ść 

Miesięczna stawka opłaty za 
odpady oddawane w sposób 

SELEKTYWNY 

Miesięczna stawka opłaty za 
odpady oddawane w sposób 

NIE SELEKTYWNY 

Wysoko ść opłaty 
kwartalnej (3 x 

stawka miesi ęczna )  
1 osoba   6 zł  12 zł   

2 osoby 12zł  24 zł  
 

3 osoby 18 zł  36 zł  
 

4 osoby 24 zł  48 zł  
 



5 osób 27 zł  54 zł   

6 osób 30 zł  60 zł  
 

7 osób 33 zł  66 zł  
 

8 osób 36 zł  72 zł  
 

9 osób 39 zł  78 zł   

10 osób 42 zł  84 zł  
 

11 osób 45 zł  90 zł  
 

12 osób 48 zł  96 zł  
 

13 osób 51 zł  102 zł  
 

14 osób 54 zł  108 zł  
 

15 osób 57 zł   114 zł  
 

 
Obliczenie opłaty w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 15 osób 
 

Odpady oddawane w sposób selektywny - 3 zł za każdą dodatkową osobę  

Odpady oddawane w sposób nieselektywny - 6 zł za każdą dodatkową osobę  
 

 Miesięczna opłata wynosi ........... zł  Kwartalna opłata wynosi (3x stawka miesięczna) .......... zł 
 
 

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 2014 r. poz. 1619 z późn.zm.) 
Dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Gminy Ujsoły. 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
terminie 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 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie 
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.  
Opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach: 
I kw. do 31 marca  II kw. do 30 czerwca  
III kw. do 30 września IV kwartał do 30 listopada 
Wpłat dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34 – 371 Ujsoły bądź na rachunek bankowy Bank 
Spółdzielczy w Rajczy O/Ujsoły nr konta 34 81251018 0000 022820000010. 
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. Poprzez selektywną zbiórkę odpadów rozumie się odprowadzanie przez  właściciela 
nieruchomości większej ilości litrów odpadów segregowanych od balastu w odniesieniu do każdego miesiąca. 
 
 
 
…......................................................................                                   ……...…………………………… 
(czytelny podpis składającego deklarację)                                             (miejscowość, data) 


