
 

 Załącznik do uchwały Nr XXI/130/2016 

Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                              (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Składający:             właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Legnickie Pole 

Miejsce składania: Urząd Gminy Legnickie Pole ul. K. I. Dientzenhofera 1; 59-241 Legnickie Pole 

                                  pok. nr 11(sekretariat) 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE 

UL. K.I. DIENTZENHOFERA 1  

59-241 LEGNICKIE POLE 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji (postawić znak x we właściwym polu) 

    □  pierwsza deklaracja                                 □  zmiana danych w deklaracji i data   

                                                                               nastąpienia zmiany __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

    □  korekta deklaracji 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 2. Rodzaj podmiotu (postawić znak x we właściwym polu) 

□  Właściciel /e         □  Zarządca       

□  Użytkownik wieczysty nieruchomości          □  Inny podmiot władający nieruchomością  
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I DANE NIERUCHOMOŚCI  

(proszę zaznaczyć „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę 

wypełnić dużymi, drukowanymi literami) 

 

□   Osoba fizyczna □   Osoba prawna □  Jednostka organizacyjna nie posiadająca    

    osobowości prawnej 
1. Nazwisko 2. Imię/Imiona 

4. Data urodzenia  5. PESEL 6. Telefon, e-mail (fakultatywnie) 

7. Imię ojca 8. Imię matki 

9. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej) 

 

 

10. REGON 11. NIP 

 



D.1. Adres zamieszkania 

 
12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
22. Miejscowość 23. Ulica 24. Nr lokalu/ Nr domu 

25. Gmina 26.Kod pocztowy 

 

27. Poczta 

 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

28. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 
(postawić znak X we właściwym polu) 

                □ selektywny                   □  nieselektywny  

29. Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, prowadzić będę  

kompostownik i rezygnuję ze zbiórki odpadów biodegradowalnych w pojemniku 

□ 

30. Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie będę prowadzić 

kompostownika, a odpady biodegradowalne zbierać będę w pojemniku i przekazywać do 

odbioru 

□ 

 

G. DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI  

31. Deklaruję gromadzenie odpadów z selektywnej zbiórki: zgodnie ze wskaźnikami 

wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole: 
(postawić znak X  we właściwym polu) 

 

                                                                                     TAK                  NIE 

odpady suche                                                                 □                     □                   

odpady mokre -biodegradowalne                                  □                     □                   

pozostałe odpady komunalne                                        □                     □                   

niedające się wyselekcjonować                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

H.1. dotyczy nieruchomości zamieszkałych 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość wskazaną w części E  

32. 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 

mieszkańca dla odpadów zbieranych w 

sposób selektywny (wpisać stawkę 

opłaty): 

33.         

………………..… zł  
 
 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 

mieszkańca dla odpadów zbieranych w 

sposób nieselektywny (wpisać stawkę 

opłaty): 

34.           
 

………………..…. zł  
 

35. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy (kwotę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

36. Stawka opłaty z pkt 33 lub 34……… X ilość osób zamieszkujących nieruchomość  

z pkt 32 ……….. = ………………………….zł 

H.2. dotyczy zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

37. □  Oświadczam, iż nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę wielodzietną, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

785).  

Wyliczenie miesięcznego zwolnienia 

Miesięczna stawka opłaty z pkt. 36 …………………zł x ……. % (wysokość miesięcznego 

zwolnienia dla rodzin wielodzietnych)  = …………………………. zł  (wysokość miesięcznego 

zwolnienia) 

38. Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi po 

odliczeniu zwolnienia ………………………………  zł 

 

 

 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

 

 

J.   

POUCZENIE 
1. Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 250), w przypadku nie wpłacenia w określonych w uchwale Rady Gminy terminach 

miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 559). 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowaniu odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 



miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

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. 

3.  W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w wysokości podanej w zawiadomieniu, wójt wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość 

opłaty podaną w zawiadomieniu. 

  4.  Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,  

w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

K. ADNOTACJA ORGANU 

 

 
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 

 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Legnickie Pole, art. 6c ust.  

1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

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 deklaracji w pozycji 1 należy zaznaczyć czy jest to pierwsza deklaracja, czy jest to korekta deklaracji mająca na 

celu poprawienie błędu w obliczeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy jest to zmiana danych 

w deklaracji. W przypadku zmiany danych w deklaracji (np. z powodu zgonu, urodzenia, zmiany sposobu zbiórki odpadów) 

należy wpisać datę nastąpienia zmiany. Jednocześnie wraz z korektą lub zmianą danych należy złożyć pisemne uzasadnienie 

przyczyn korekty/zmiany deklaracji (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 613 z późn. zm.). 

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. 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

wysokości podanej w zawiadomieniu, wójt wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną 

w zawiadomieniu. 

W deklaracji w pozycji 32 należy podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość 

zameldowanych osób.  

W pozycji nr 33 lub 34 należy wpisać obowiązującą stawkę opłaty za jednego mieszkańca, uwzględniając wybrany 

sposób zbierania odpadów komunalnych.  

W pozycji nr 37 należy wyliczyć wysokość miesięcznego zwolnienia. 

W pozycji nr 38 należy wpisać łączną wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 

odliczeniu zwolnienia. 

Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów oraz odpadów 

opakowaniowych, a także nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionych w art.3 ust. 2 pkt. 5 i art. 4 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250). 

W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzeniu bioodpadów  

w kompostowniku – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub braku kompostownika organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów 

zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 


