
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL NIERUCHOMO CI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB żRANATOWYM  

 
DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA żOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 
TERENIE GMINY SAWIN 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/115/16 

Rady Gminy Sawin 

z dnia 30czerwca 2016 r. 

Podstawa prawna: 

 

SkładającyŚ 
 

 

 

Termin składaniaŚ  

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących 
wła cicielami nieruchomo ci, a tak e współwła cicieli, u ytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomo ci w zarządzie lub u ytkowaniu, a tak e innych podmiotów 

władających nieruchomo cią. 
Deklaracje nale y zło yć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego 
mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych okre lonych w deklaracji. W przypadku 
zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje składa wła ciciel 
nieruchomo ci, wobec, którego uprzednio została wydana decyzja okre lająca wysoko ć opłaty.  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
1. Nazwa i adres siedziby wójta gminy  

                                            URZ D żMINY SAWIN, UL. CHUTECKA 12, 22- 107 SAWIN 
 

B. OBOWI ZEK ZŁO ENIA DEKLARACJI  
2. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek zło enia deklaracji (zaznaczyć wła ciwy kwadrat)  

   1. deklaracja

    2. nowa deklaracja, zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji  

    3. korekta
 

 

C. SKŁADAJ CY DEKLARACJ  (zaznaczyć wła ciwy kwadrat) 
3.

 1. wła ciciel                   2. współwła ciciel                     3. posiadacz samoistny      4. współwła ciciel samoistny 

    5. u ytkownik wieczysty   6. współu ytkownik wieczysty   7. posiadacz zale ny     8. współposiadacz zale ny   

9. osoba sprawująca zarząd nad nieruchomo cią wspólną          10. Inny……………………………………………… 

 

D. DANE SKŁADAJ CEżO DEKLARACJ   
       D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj wła ciciela nieruchomo ci (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna       2. osoba prawna               3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowo ć prawnej  

5. Nazwisko/Nazwa  6. Imi   

7. Identyfikator REGON 8. Numer PESEL/ NIP 9. Numer tel. (dobrowolne) 

10. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok) 11. Imi  ojca 12. Imi  matki  

 

D.2. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA  

13. Kraj 

 

14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina 

 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu  

20. Miejscowo ć  

 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 

E. DANE NIERUCHOMO CI, NA KTÓREJ POWSTAJ  ODPADY KOMUNALNE  
      POŁO ENIE NIERUCHOMOSCI (adres) 

23. Miejscowo ć  24.Ulica 
 

25. Nr. budynku 26. Nr. lokalu 

 



 

 

Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016r. poz. 599).  

 

 

F. O WIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW  
27. O wiadczam, eŚ 

1. dokonuj   selektywnego zbierania odpadów komunalnych na ww. nieruchomo ci  

2. nie dokonuj   selektywnego zbierania odpadów komunalnych na ww. nieruchomo ci 
 

G. O WIADCZENIE DOTYCZ CE LICZBY MIESZKA CÓW  
 
28. O wiadczam e na terenie nieruchomo ci zamieszkałej, okre lonej w czę ci E deklaracji zamieszkuje …………….osób. 

                                                                                                                                                           (podać liczbę mieszkańców)  
 

H. Ł CZNA KWOTA OPŁATY  
 

Kwota miesięcznej opłaty (oblicza i wpisuje wła ciciel) 
W przypadku dokonywania selektywnego zbierania odpadów komunalnych na ww. nieruchomo ci 
   

29. liczba osób zamieszkałych 30. stawka (zł) 31. wysoko ć miesi cznej opłaty (zł)    
(poz.  29 x poz. 30) 

29a. (1, 2, 3, 4 osoba)    
                                                     ……….. 

30a. 

                                            ……….. 
31a. 

                                             ……….. 
29b. (5, 6 osoba) 
                                                     ……….. 

30b. 

                                            ……….. 
31b. 

                                             ……….. 
29c. (7 i nast pne osoby) 
                                                     ……….. 

30c. 

                                            ……….. 
31c.  

                                             ……….. 
Razem  32. 

                                             ……….. 
 
W przypadku nie dokonywania selektywnego zbierania odpadów:  

33. liczba osób zamieszkałych 34. stawka (zł) 
     

35. wysoko ć miesi cznej opłaty (zł) 
                (poz. 33x poz. 34)       

33a 

                                                     ……….. 
34a                            

                                           ……….. 
35a.                       

                                              ……….. 
 

 

I.  PODPIS OSOBY SKŁADAJ CEJ DEKLARACJ   
  

36. Imię 37. Nazwisko 

 

38. Data wypełnienia deklaracji  39. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację 

 
 

J. ADNOTACJE ORGANU 
40. Data ( dzień-miesiąc-rok) 41. Podpis  

 

 


