
Podstawa 

prawna:

Składający:

Termin               

składania:

Miejsce                

składania:

□ właściciel
□ współ-

właściciel

□ użytkownik 

wieczysty

Nr domu Nr lokalu

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

D. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

□ korekta złożonej deklaracji 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

UL. KS. ROBOTY 48

44-186 GIERAŁTOWICE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Data wpływu deklaracji:

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIA. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO

LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.

zm.)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji

Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. także współwłaściciel, użytkownik

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

władające nieruchomością

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji lub w teminie 14 dni od dnia

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

□ pierwsza deklaracja

data zaistnienia przyczyny korekty (mm-rrrr) ....................................

Powiat

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ inny podmiot władający 

nieruchomością

Kod pocztowy

Nr telefonu

Gmina

Rodzaj podatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości 

prawnej
□ osoba fizyczna □ osoba prawna

Adres e-mail

Kraj Województwo

Miejscowość

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Poczta

Ulica

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

NIP**

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres podany w punkcie D)

Kraj Województwo Powiat

PESEL* REGON**

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu wraz z podstawą umocowania 
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Nr domu Nr lokalu

Nr domu Nr lokalu

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

H. ZAŁĄCZNIKI 
5,6

:

Kod pocztowy

Kraj Województwo Powiat

Sołectwo Kod pocztowy Poczta

POLSKA

Gmina

Gmina

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
2

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

Podpis wprowadzającego deklarację:

do odpisu

Miejscowość i data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr):

Nr działki (w przypadku nienadania numeru domu)

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

Czytelny podpis

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

GLIWICKI

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

G3. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                

(G1 * G2)

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

G4. OPŁATA KWARTALNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(G3*3)
4

GIERAŁTOWICE

Ulica

Data wprowadzenia deklaracji:

Miejscowość

do przypisu

J. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi:

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Poczta

ŚLĄSKIE

Ulica

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.                                                                                                                                                                                                                                           

G2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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G1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części F



Pouczenie: 

Objaśnienia:

6. Załącznikiem może być: dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie

instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, jednostki wojskowe,

uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku

delegacji dłuższych niż jeden miesiąc; dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w

innej gminie lub kopia faktury za zużycie wody na terenie posesji. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gierałtowice deklarację 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.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Gierałtowice deklarację w teminie 14 dni od dnia nastąpienia

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5. Do pierwszej deklaracji obowiązkowo kopię umowy zawartej z Przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych.

4. Opłatę należy wpłacać w odstępach kwartalnych. 

1. Należy wpisać imię i nazwisko, adres osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS, itp.

Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1015)

2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

3. W przypadku wyboru metody nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową - wyższą, a przy

wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę niższą. Stawki opłat określone zostały w Uchwale Rady

Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


