
Załącznik Nr 1 do Uchwały X/48/15 

Rady Gminy Moskorzew 

z dnia  30 czerwca 2015 r. 
. 

Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) 

Składający Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy  

w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach 

Miejsce składania Urząd Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 

będących  podstawą ustalenia wysokości niniejszej opłaty 

A. ORGAN DO  KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ 

Wójt Gminy Moskorzew 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ złożenie pierwszej deklaracji     □ korekta deklaracji  (Data zaistnienia zmian: ......................) 

Uzasadnienie  korekty: ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

C.  DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji: ........................................................................................ 

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel     □ Współwłaściciel    □ Inny (napisać jaki) ..................................................................... 

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko: 

 

 

  Imię:   PESEL: 

Adres zamieszkania/Adres korespondencyjny składającego deklarację: 

Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina:  

 

Miejscowość: 

 

Ulica: 

Nr domu:   Nr lokalu:   Kod pocztowy:   Poczta: 

Telefon kontaktowy: (pole nieobowiązkowe) 

 

  Adres e-mail: (pole nieobowiązkowe) 

 



F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość: Ulica: Nr domu: 

Nr lokalu: Kod pocztowy: Poczta: 

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam że na terenie nieruchomości 

wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady 

będą gromadzone i odbierane w sposób:  
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□     selektywny 

 

□     nieselektywny 

 

 

Miesięczna opłata za jednego mieszkańca  

............................ zł 

 

............................ zł 

Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

 

stale .......... osób     (wpisać liczbę osób) 

 

 

czasowo .......... osób     (wpisać liczbę osób) 

w okresie od ...................... do ............................. 

 

Zobowiązuję się do wnoszenia za każdy miesiąc łącznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji w wysokości: 

 

……………………… zł     (liczba mieszkańców x miesięczna opłata za jednego mieszkańca) 
 

H. CZY NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI F NINIEJSZEJ DEKLARACJI  

WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK? 
(zaznaczyć  właściwy kwadrat) 

□     TAK 

............. kg   (podać ilość wytwarzanych rocznie odpadów biodegradowalnych) 

  □     NIE 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

J. ADNOTACJE URZĘDU / UWAGI: 

 

 

 

 

 

 
 

Pouczenie 

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości , niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  

z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 j. t.). 

 

Zgodnie z art. 6o wyżej wymienionej ustawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji 

właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 

 

Informacja: 

Stawka opłaty jest zróżnicowana w zależności od sposobu gromadzenia odpadów.  Gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny podlega 

pod wyższą stawkę opłaty. Opłatę należy obliczyć zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Moskorzew (na dzień składania deklaracji) 

dostępnej na stronie www.moskorzew.pl i www.bip.moskorzew.pl w zakładce „Gospodarowanie odpadami” – cennik opłat  

za odbiór odpadów lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Moskorzewie, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew. 

 

http://www.moskorzew.pl/
http://www.bip.moskorzew.pl/

