
Załącznik nr 1 do Uchwały XV/171/2015 
Rady Gminy w Zaleszanach 
z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 
PESEL 
      

 
DO – 1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

I NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. 
 

DZIEŃ-MIESIĄC-ROK 

 

    -    -       

 
 

Podstawa prawna:    
Składający: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j: Dz. U.  2013 r., poz. 1399 ze. zm.).      
Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Zaleszany           

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację  

Urząd Gminy w Zaleszanach 
ul. Tadeusza Kościuszki 16 
37-415 Zaleszany 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI3 
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Pierwsza deklaracja 
Nowa deklaracja – zmiana danych                         
Korekta deklaracji 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj podmiotu (właściwy zaznaczyć) 

Właściciel nieruchomości 
Współwłaściciel 
Najemca, dzierżawca 
Użytkownik wieczysty 
Zarządca nieruchomości wspólnej 
Inny podmiot władający nieruchomością 

 
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 
             D.1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Rodzaj podmiotu (właściwy zaznaczyć) 

Osoba fizyczna 
Osoba prawna 
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

 



D.2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

Nazwisko 
      

 

Pierwsze imię, drugie imię 
      

Nazwisko rodowe 
      

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
      

 

Imię ojca 
      

Imię matki 
      

 Tel. 
       
 

Adres e-mail 
      

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty1 

      

 
D.3. ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica 
      
 

Nr domu 
      

Nr lokalu 
      

Miejscowość 
      

Kod pocztowy 
      

Poczta 
      

 
 D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI –jeśli jest inny niż adres zamieszkania 

Kraj 
      
 

Województwo 
      

Powiat 
      

Gmina 
      
 

Ulica 
      

Nr domu 
      

Nr lokalu 
      
 Miejscowość 

      
Kod pocztowy 
      

Poczta 
      

 
D.5. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

Pełna nazwa podmiotu2 

      

REGON 
      

NIP 
      

Ulica 
      

Nr domu 
      

Nr lokalu 
      

Miejscowość 
      

Kod pocztowy 
      

Poczta 
      

 
E. OŚWIADCZENIE (właściwy zaznaczyć) 
 

 
Selektywny  

 

 
Zmieszany 

 
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości 

zamieszkałych 
 

Stawka opłaty 
 

      zł / osobę 
 

 
Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość 
 

      

Miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty x liczba osób) 
 
 

 
      zł / miesiąc 

 
 
Opłata dwumiesięczna 
 

      


TAK 

Czy nieruchomość wskazana w części D.3 niniejszej deklaracji 
wyposażona jest w kompostownik? (w przypadku zaznaczenia 
pozycji „Tak” proszę podać ilość odpadów biodegradowalnych  
w m3 /rok) 
 

 


NIE 



 
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 ze. zm.). 

1 - podanie rachunku bankowego jest dobrowolne 

2 – wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

OBJAŚNIENIE 

1)Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych - cześć F – w zależności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów 
komunalnych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Zaleszanach wynosi 5,50 zł/od 1 mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i 11,00 zł/ od  
1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany. 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości 
niezamieszkałych 

Wybór pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych (właściwy zaznaczyć) 

110/120 litrów 

240 litrów 

1100 litrów 

7000 litrów 
 

pojemnik 110/120 litrów       zł 

pojemnik 240 litrów       zł 

pojemnik 1100 litrów       zł 

Stawka opłaty 

pojemnik 7000 litrów       zł 

Ilość pojemników       

Miesięczna kwota opłaty       zł/ na miesiąc 

Opłata dwumiesięczna       zł 

 
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

Miejscowość i data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 
 
 
 

 
I. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2)Stawka opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych - część G stanowi opłatę za pojemnik o danej pojemności, wskazaną w 
uchwale Rady Gminy w Zaleszanach; należy dokonać wyboru stawki zgodnie z zadeklarowaną wielkością pojemnika na 
odpady komunalne tj: 

1.Odpady zbierane w sposób nieselektywny: 

a) 50,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 l, 
b) 100,00zł za pojemnik o pojemności 240 l, 
c) 220,00zł za pojemnik o pojemności 1100 l, 
d) 700,00zł za pojemnik o pojemności 7000 l,     

 
2.Odpady zbierane w sposób selektywny: 

 
a) 25,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 l, 
b) 50,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l, 
c) 110,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l, 
d) 500,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l.     

 
3)Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do Wójta Gminy Zaleszany w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 
 
4)W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Zaleszany  
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 
 
5)W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie w której dotychczas 
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 
 
6)Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 


