
DEKLARACJA  

 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

                               w gminach (tj.  Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 

Składający:            Właściciele  nieruchomości zamieszkałych,  położonych na terenie gminy Rogów 

Termin składania: W terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r., a  także w terminie 14 dni od zaistnienia  

                            okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 

                               uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

 

Miejsce składania deklaracji:   Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów 

 

A.  SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (zakreślić właściwy kwadrat) 

□ pierwszą deklarację                  □ zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji  

B.  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  (zakreślić właściwy kwadrat) 

□ właściciel nieruchomości   □ współwłaściciel         □ użytkownik wieczysty 

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

□ inny podmiot 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zakreślić właściwy kwadrat) 

□ osoba fizyczna □ osoba prawna 

□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ inny podmiot 

 

C.1.  Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) pełna nazwa  (dot. osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych) składającego deklarację 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………  REGON ……………………………………….  

Tel. do kontaktu   …………………………...……… 

C.2. Adres zamieszkania  lub  adres siedziby składającego deklarację 

Miejscowość ….................................................................................................. ……………………….. 

Ulica ……………………………………………............................…… Nr domu ................................. 

Gmina ………………………… Kod pocztowy………………… Poczta ……………………………. 

C.3.  Adres do korespondencji  (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

Miejscowość …........................................................................................................................................ 

Ulica………………………….............................................................................  Nr.............................. 



 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość ….................................................................................................. ……………………….. 

Ulica ……………………………………………............................…… Nr domu ................................. 

Gmina ………………………… Kod pocztowy………………… Poczta ……………………………. 

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE  ZBIERANIA  I GROMADZENIA ODPADÓW: 

 

E.1. Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w punkcie D będą 

zbierane w następujący sposób :  (zakreślić właściwy kwadrat) 

 

□ – selektywnie  - 7 zł od 1 osoby (z podziałem na odpady suche- papier, metal, tworzywa sztuczne, 

                                                      opakowania   wielomateriałowe; szkło oraz na odpady zmieszane)  

□ - nieselektywnie – 14 zł od 1 osoby  (odpady komunalne nie poddane segregacji) 

E.2. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w punkcie D niniejszej deklaracji wyposażona jest w 

kompostownik  (zakreślić właściwy kwadrat)        □ TAK      □ NIE 

F. DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

    

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D niniejszej deklaracji zamieszkuje   

 

………………………… osób 
    (liczbę mieszkańców) 

 

F.1.  Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wysokość opłaty 

dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 

oraz stawek kwotowych ustalonych uchwałą Rady Gminy w Rogowie) 

………………………    X …………………………….  =   …………………………….. 
  (liczba mieszkańców)                     (stawka opłaty)      (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 

G. PODPIS   SKŁADAJĄCEGO   DEKLARACJĘ 

 

…………………………………    ……………………………. 
      (miejscowość i data)                    (czytelny podpis) 

 
Pouczenie : 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

2) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Rogów 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 
3) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, 

bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła. 
4) Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości raz na 

miesiąc bez wezwania, do dnia 10 każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc, począwszy od opłaty za miesiąc lipiec 2013 r. 

w terminie do dnia 10 sierpnia 2013 r. 
5) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje Uchwała Rady Gminy w Rogowie. 

 

Załączniki: należy wymienić rodzaj załącznika 


