
 
 

        Załącznik do Uchwały Nr XXIX/259/12 
        Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
        z dnia 28 grudnia 2012 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 (tekst jedn. Dz. U. z 
2012 r. poz. 391), zwana dalej ustawą.   
Składający deklarację: Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy. 
Miejsce składania: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, pok. nr 17. 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□     pierwsza deklaracja                                         □    zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji           

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
 

□    osoba fizyczna                                                 □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

□    osoba prawna 
 

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa 
 
 
 
 PESEL (osoby fizyczne)  
 
 

REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 
 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 
 

Rodzaj własności/ Posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□    właściciel                                                          □    współwłaściciel 
 
 

□    użytkownik wieczysty                                       □    współużytkownik wieczysty 
 
 

□    inny (np. dzierżawca, zarządca, najemca)......................................................................................................... 
 

Adres zamieszkania/ Adres siedziby 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Numer domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Nr  tel. 

C. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
Gmina 
 

Ulica Nr domu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Nr lokalu 

Numer ewidencyjny działki/działek 
 
 
 

D. USTALENIE CZYNNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
D I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji: 
  
 zameldowanych jest: .............................................. *liczba osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy 
 
 zamieszkuje: ........................................................... *liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
 
W przypadku różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkujących nieruchomość należy 
przedłożyć zaświadczenie potwierdzające adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej (np. zaświadczenie 
wydane przez szkołę (uczelnię), zakład pracy, jednostkę wojskową, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 
czasowy). 
 



 
 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ............................................... zł. 
 
(słownie złotych............................................................................................................................................................) 
*obliczona  jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

D II. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady gromadzone są: 
*należy podać liczbę i pojemność pojemników 

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

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ............................................... zł. 
 
(słownie złotych............................................................................................................................................................) 
*obliczona  jako iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie odpadów 
 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

     □    ilość osób zatrudnionych w zakładzie pracy: ................                           □    nie dotyczy 
 

       □    ilość dzieci, uczniów korzystających z placówki:  ..............                      □    nie dotyczy 
 

       □    ilość miejsc noclegowych: .............                                                           □    nie dotyczy 
 

     □    wielkość powierzchni użytkowej lokalu handlowego: ..............                 □    nie dotyczy 
 

       □    ilość miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym: ...............        □    nie dotyczy 
 

 

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□    zmieszany                               □ selektywny 
 

F. INFORMACJA O ZAOPATRZENIU NIERUCHOMOŚCI W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY  NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□    tak                                           □ nie                                 □ nie dotyczy (sieć kanalizacyjna) 
 

G.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO  
DEKLARACJĘ 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
            ...........................................                                                                 .................................................... 
                 (miejscowość, data)                                                                                                    (czytelny podpis) 
H. ADNOTACJE ORGANU 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem na rachunek bankowy nr 
50862100072001001233470001 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1.  
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015). 
2. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, pok. nr 17. 
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych niniejszą deklarację w terminie 14 dni o dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 

ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

5. W razie niezłożenia niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Burmistrz Ustrzyk Dolnych określi  
w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne odbierane po każdorazowym napełnieniu pojemników, należy uiścić w terminie 7 dni od dnia odebrania odpadów. 


