
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI
                                                                                                                                      Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/236/2016
                                                                                                                                      Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);
Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ksawerów, przez których rozumie się
także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni:
                               a) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
                               b) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
                                   odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów;
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

    □□  pierwsza deklaracja  data powstania obowiązku opłaty ( _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ )
                   dzień       -     miesiąc   -      rok 

 □  □ zmiana danych zawartych 
     w poprzedniej deklaracji

data zaistnienia zmiany ( _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ )
                   dzień       -     miesiąc   -      rok 

 □  □ korekta deklaracji data korekty ( _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ )
                   dzień       -     miesiąc   -      rok 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□□ właściciel                                    □□ współwłaściciel                            □□ użytkownik wieczysty 

□□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu

□□  inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) …………………………………………………...

3 Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□□ osoba fizyczna    □□ osoba prawna    □□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi       ** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędącymi osobami fizycznymi

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

4 Imię i nazwisko* / Nazwa składającego deklarację**

5 PESEL* / NIP** 6 Imię ojca 7 Imię matki

8 Nr Telefonu 9 Adres e-mail:

C. 2. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne 

Kraj POLSKA Województwo ŁÓDZKIE Powiat PABIANICKI Gmina KSAWERÓW

10 Miejscowość 11 Ulica 12 Nr domu 13 Nr lokalu

C. 3. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

14 Kraj 15 Województwo 16 Powiat

17 Ulica 18 Nr domu 19 Nr lokalu

20 Miejscowość 21 Kod pocztowy 22 Poczta



D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
23 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje 
 ……..…… osób (podać liczbę mieszkańców).

24 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2. niniejszej deklaracji odpady będą 

zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat) :     □□ selektywny                  □□ nieselektywny

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miesięczna stawka opłaty za osobę określona w Uchwale Rady Gminy Ksawerów w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty

25        

                                         zł

Liczba osób wskazana w części D (poz. 23) 26

 

Miesięczna kwota do zapłaty (iloczyn poz. 25 i poz. 26) 27

                                                                       zł

F. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ
28 Imię 29 Nazwisko

30 Data wypełnienia deklaracji 31 Podpis (pieczęć)  

H. ADNOTACJE ORGANU

32 Data 33 Podpis osoby przyjmującej formularz

 POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599) 



Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ksawerów deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości
pierwszego mieszkańca.

2)  W przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  właściciel  nieruchomości   jest  obowiązany  złożyć  do  Wójta  Gminy  Ksawerów  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.

3)  „Zmianę  danych  zawartych  w poprzedniej  deklaracji”  należy  złożyć  m.in.  w przypadku  zmiany  liczby  osób
zamieszkałych daną nieruchomość oraz zmiany sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.

4) „Korektę deklaracji” należy złożyć w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji (m.in.: brak podpisu, błędny
identyfikator podatkowy, oczywiste omyłki pisarskie).

5)  W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Ksawerów określi, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla
wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

6)  Wyliczenie  miesięcznej  kwoty  do  zapłaty  z  tytułu  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
powstającymi na terenie nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w Uchwale Rady Gminy Ksawerów.

7) Podanie danych dotyczących telefonu oraz adresu e-mail jest nieobowiązkowe.

8) Podanie numeru telefonu jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie powiadomień SMS odnośnie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów.


