
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/108/2016
Rady Gminy Zawonia z dnia 11 lutego 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy  
Zawonia

Miejsce składania: Urząd Gminy Zawonia pok. Nr 1 - Sekretariat

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Złożenie pierwszej deklaracji od…………………………..roku……………………..
Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji od……………………….roku…………………
  

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

          Osoba fizyczna              Osoba prawna            Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
C.1. Imię

C.2. Nazwisko
 

C.3. PESEL

C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej)

C.5. REGON C.6. NIP

C.7. Numer 
telefonu
C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu Nr lokalu

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu)

C.9. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację)
Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki sam 
jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.9.)

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu Nr lokalu
D. DANE NA TEMAT SPOSOBU ZBIERANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

D.1. Sposób zbierania odpadów



Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.).
Objaśnienia:
1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zawonia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2.  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.

Odpady komunalne będą zbierane w 
sposób selektywny zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Zawonia

Odpady komunalne nie będą zbierane w 
sposób selektywny

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zaznaczyć znakiem „X” lub w przypadku 
większej ilości osób niż 5, wpisać cyframi w kratkach)

jedna dwie trzy cztery pięć
E.1. Deklaruję następującą 
ilość osób zamieszkujących* 
nieruchomość, której dotyczy 
deklaracja Więcej niż 5 osób, tj.
* miejscem zamieszkiwania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (ponad 3 miesiące), 
niezależnie od miejsca zameldowania. 
E.2. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym  (proszę zaznaczyć, 
stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, prowadzić będę kompostownik i 
rezygnuję ze zbiórki odpadów biodegradowalnych w pojemniku
E.3. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób 
selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc 
wynosi:

Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób 
selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc 
wynosi:

………… zł ………… zł
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej 
ilości osób oraz stawki opłaty zatwierdzonej aktualną uchwałą Rady Gminy Zawonia w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik. Opłata ponoszona będzie zgodnie z  aktualną uchwałą Rady Gminy Zawonia w sprawie  
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
E.4. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy podać 
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Stawka opłaty z pkt. E.3. x Ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość z pkt. E.1. =

E.5. Dane dotyczące zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w Uchwale Rady Gminy 
Zawonia, w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące rodzin wielodzietnych  o których mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

Wyliczenie miesięcznego zwolnienia:

………………….zł       x               50 %                 =     …………………………zł
  (stawka opłaty)                              ( wysokość miesięcznego       (wysokość miesięcznego zwolnienia)
   nieruchomość)                                 zwolnienia dla rodzin
                                                                 wielodzietnych)

E.6. Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami      
komunalnymi po odliczeniu zwolnień – do zapłaty zł

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.

……………..………………………
Podpis i data


