
          Załącznik nr 1  

                                 do Uchwały nr  IV/30/2015

        Rady Gminy Racławice  

           z  30 marca  2015r. 

           

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
 

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2013.1399 t.j. z 
późn. zm.) 

Składający:            właściciel nieruchomości
1 
zamieszkałej położonej na terenie gminy Racławice 

Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub  
w ciągu 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych będące podstawą ustalenia wysokości 

opłaty. 
Miejsce składania:   Urząd Gminy w Racławicach, 32-222 Racławice 15   

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY RACŁAWICE 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X) 

□   pierwsza deklaracja  - data powstania obowiązku …………………………………………. 

□   zmiana danych w deklaracji -  data zaistnienia zmian……………………………….……… 

□   wygaśnięcie obowiązku - data wygaśnięcia obowiązku …………………………….……… 

□  korekta deklaracji*  - okres, którego dotyczy korekta …………………………………………                                                       

  

* Uzasadnienie przyczyn korekty: (Zgodnie z art. 81 & 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 

(Dz.U.2012.749 j.t. z późn.zm), wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn 
korekty. 

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

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X) 

      □   Właściciel          □   Współwłaściciel        □   Użytkownik wieczysty     □   Najemca 

    □  Dzierżawca        □   Użytkownik               □   Lokator                            □   Zarządca  

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

1. Nazwisko 2. Imię/Imiona 

3. PESEL 4. Telefon 

D.2. Pozostałe podmioty 

5. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

6. NIP 7. REGON 8. Telefon 

 



D.3. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne   
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Miejscowość  14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Kod pocztowy 17. Poczta 18. Nr ewidencyjny nieruchomości w 
rejestrze gruntów 

 

D.4. Adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres nieruchomości wskazanej w  D.2.) 

19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23. Miejscowość  24. Ulica 

25.Nr domu/ Nr lokalu 26. Kod pocztowy 27. Poczta 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
                  

28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. zamieszkuje ……………… osób 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty za osobę określona uchwałą Rady Gminy Racławice  w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty 

29. 

 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 
30. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z pozycji 29 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w pozycji 30) 

31. 

 

zł/miesiąc 
 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 

32. Data wypełnienia deklaracji  33. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 
 

 

 

POUCZENIE 
 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji  lub 
wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z ustawą z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
2014.1619.j.t. z późn. zm.) 

  Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
2013. 1399 j.t. z późn. zm) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta określa, 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. 

F.POZOSTAŁE INFORMACJE 

34. Oświadczam, że odpady zielone
2
 oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji zagospodaruję we 

własnym zakresie w przydomowym kompostowniku lub do skarmiania zwierząt (zaznaczyć poprzez 
postawienie znaku X)     

□   tak                                 □   nie 

35. Sposób odprowadzania nieczystości ciekłych:  (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X) 

□ zbiornik bezodpływowy  - o pojemności ……………….. m
3
 

□   przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności …….……. m
3 

 



OBJAŚNIENIA:  

 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim kolorem. 

 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będące 

podstawą ustalenia wysokości opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Racławice  

 Miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, 

niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i 

krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi ( zgodnie z art. 2 Rozporządzenia WE 

763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.Urz. EU L 218/14 z 2008r.) 

1.  w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399. j.t. z 

późn.zm). właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością; 

 2. odpady zielone – w rozumieniu art. 3, ust. 1 poz. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach ( Dz. U. 2013.21 z 

późn.zm)  – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych , ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;( np. 

liście, trawa) 

E.28. podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.  

W przypadku, gdy ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość różni się od  ilości osób zameldowanych, do 

deklaracji należy dołączyć:  

a) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, którym może być dokument 

wystawiony przez odpowiednie podmioty, w szczególności całodobowe placówki opiekuńcze, zakłady karne, zakłady 

lecznictwa zamkniętego, jednostki wojskowe, internaty, akademiki, itp., lub 

b)   dokumenty potwierdzające ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami na terenie innej gminy, lub 

c)    oświadczenie wskazujące: 

       - ilość osób zamieszkujących poza granicami kraju, lub 

       - ilość osób zamieszkujących pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie gminy Racławice.  

 

ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 

 


