
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/273/13 

Rady Miejskiej w Dobczycach 

z dnia 27 lutego 2013 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  (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 

391 z póżn. zm.) 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla właścicieli zamieszkałych nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w 

ustawy) położonych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce  

Miejsce 

składania: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 

Rynek 26  

32-410 Dobczyce 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                                                        
pierwsza deklaracja                                           korekta deklaracji (data zaistniałych zmian ___-___-_____) 

 
B. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Rodzaje podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  

 
właściciel  

 

 

    
   współwłaściciel 

 

  
użytkownik wieczysty 

 

  
zarządca 

                           

                              
inny 

     C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

3. Imię i nazwisko  

 

4. Nazwisko rodowe 

 

 

5. Imię ojca 

 

6. Imię matki 

7. Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

 

8. Nr telefonu 9. Adres e-mail 

10. PESEL    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   11. REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

             D. ADRES ZAMIESZKANIA 

12. Kraj 

 

13. Województwo 

 

14. Powiat 

 

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 

 

18. Nr lokalu 

 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 

 

21. Poczta 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
1
 

22. Gmina 

 

23. Ulica 

 

24. Nr domu 

 

25. Nr lokalu 

 

26. Miejscowość 

 

27. Kod pocztowy 

 

28. Poczta 

 

29. Nr ewidencyjny działki 

                                                      
1
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 



 

                F. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

30. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji obecnie zamieszkuje ……… osób 

oraz funkcjonuje ………… gospodarstw domowych.  

31. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne będą gromadzone w sposób:  

                    selektywny                                                                              nieselektywny 

32. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi w sposób selektywny wynosi: 

 w terenach wiejskich w terenach miejskich 

1. gospodarstwo domowe 1-osobowe 10,00zł 12,00zł 

2. gospodarstwo domowe 2-osobowe 18,00zł 22,00zł 

3. gospodarstwo domowe 3-osobowe 24,00zł 30,00zł 

4. gospodarstwo domowe 4-osobowe 29,00zł 36,60zł 

5. gospodarstwo domowe 5-osobowe 33,80zł 43,50zł 

6. gospodarstwo domowe 6-osobowe 38,50zł 49,80zł 

7. gospodarstwo domowe 7-osobowe 43,10zł 54,60zł 

8. gospodarstwo domowe 8-osobowe 47,60zł 60,00zł 

9. gospodarstwo domowe 9-osobowe 52,00zł 64,00zł 

10. gospodarstwo domowe 10-osobowe 56,30zł 70,00zł 

11. gospodarstwo domowe 11-osobowe 60,50zł 73,70zł 

12. gospodarstwo domowe 12-osobowe 64,60 76,80zł 

13. gospodarstwo domowe 13-osobowe i powyżej 68,60 80,00zł 

33. Stawka miesięcznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi w sposób nieselektywny wynosi: 

 w terenach wiejskich w terenach miejskich 

1. gospodarstwo domowe 1-osobowe 15,00zł 15,00zł 

2. gospodarstwo domowe 2-osobowe 30,00zł 30,00zł 

3. gospodarstwo domowe 3-osobowe 45,00zł 45,00zł 

4. gospodarstwo domowe 4-osobowe 60,00zł 60,00zł 

5. gospodarstwo domowe 5-osobowe 75,00zł 75,00zł 

6. gospodarstwo domowe 6-osobowe 90,00zł 90,00zł 

7. gospodarstwo domowe 7-osobowe 105,00zł 105,00zł 

8. gospodarstwo domowe 8-osobowe 120,00zł 120,00zł 

9. gospodarstwo domowe 9-osobowe 135,00zł 135,00zł 

10. gospodarstwo domowe 10-osobowe 150,00zł 150,00zł 

11. gospodarstwo domowe 11-osobowe 165,00zł 165,00zł 

12. gospodarstwo domowe 12-osobowe 180,00zł 180,00zł 

13. gospodarstwo domowe 13-osobowe i powyżej 195,00zł 195,00zł 

Wysokość miesięcznej opłaty za gromadzenie odpadów w sposób selektywny: 

(proszę wybrać stawkę/i w zależności od liczby osób zamieszkujących każde 

gospodarstwo domowe oraz dokonać ich sumowania) 

34. 



Wysokość miesięcznej opłaty za gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny: 

(proszę wybrać stawkę/i w zależności od liczby osób zamieszkujących każde 

gospodarstwo domowe oraz dokonać ich sumowania) 

35. 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością 

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

(miejscowość i data) 

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

(czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta 

Dobczyce oraz w bankach lub urzędach pocztowych na rachunek 50 8602 0000 0000 0000 0752 

0002. Od wpłat dokonywanych w Banku Spółdzielczym w Dobczycach nie będą pobierane dodatkowe 

opłaty. 
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 2012 r., poz. 1015). 

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy – Kodeks karny skarbowy podatnik, który składając organowi podatkowemu lub 

płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku 

zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. 

 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 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.  

2) 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 nową deklarację do Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się 

utrzymujących. Jeżeli któraś z osób zamieszkujących razem utrzymuje się oddzielnie to osoba ta tworzy oddzielne, 

jednoosobowe gospodarstwo domowe.  

4) Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynek 26, bądź przesłać za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą pocztową 


