
 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁO ŻONYCH NA 

TERENIE GMINY DZIERZGO Ń 
 
Podstawa prawna: 
 
 
Składający: 
 
 
Organ właściwy do 
którego należy  złożyć 
deklarację: 
 
Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 
 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych 
Gminy Dzierzgoń, na których powstają odpady komunalne. 
 
Burmistrz Dzierzgonia. 
 
 
 
Urząd Miejski w Dzierzgoniu 82-440 Dzierzgoń, Plac Wolności 1. 

A. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
(odpowiednie zaznaczyć znakiem x) 

� pierwsza deklaracja  � zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji, data zaistnienia zmiany .................... 
B. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 1) 

Miejscowość, kod pocztowy 
Ulica, nr domu/lokalu 
 
 

 

C. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 2) (odpowiednie zaznaczyć znakiem x) 

� właściciel       � współwłaściciel 

� użytkownik wieczysty      � inny podmiot władający nieruchomością 

� jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

D. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (odpowiednie zaznaczyć znakiem x) 
 
� os. fizyczna  � os. prawna  � jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 
Imi ę, Nazwisko  
 
PESEL (dotyczy osób fizycznych) 
 
Nazwa pełna 
 
NIP (dotyczy osób prawnych lub 
jednostki organizacyjnej) 

 
 

 
 
 
 

 
E. ADRES /SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Miejscowość, kod pocztowy 
ulica, nr domu/lokalu, telefon 

 

F. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPA DÓW (odpowiednie zaznaczyć 
znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B odpady komunalne będą zbierane w następujący 
sposób: 
� odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy 

Dzierzgoń) 
� zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne niepoddane segregacji) 

           

          



 
G. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJ ĄCYCH 
NIERUCHOMO ŚĆ DLA KTÓREJ 
SKLADANA JEST DEKLARACJA 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w punkcie 
B zamieszkuje: 
 

............................................................ 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

H. OBLICZNIE WYSOKOSCI MIESI ĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI (liczona jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę 
Miejską w Dzierzgoniu) 
 

 
 
 
Składając niniejsza deklarację oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
233 § 1 Kodeksu Karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej 
deklaracji. 
 
 
 
......................................................................    ................................................................ 

(miejscowość i data)      czytelny podpis składającego deklarację 
I. WPŁATA NALE ŻNOŚCI 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należ wpłacać do Gminy Dzierzgoń na indywidualny numer rachunku bankowego podany w 
informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 

 
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 (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zmianami) 
2.Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Dzierzgoniu do dnia 29.03.2013 r. Poza tym, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w 
Dzierzgoniu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości  należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
 
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podanych terminach albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Dzierzgonia określa, w drodze decyzji, wysokość opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 
charakterze. 
 
Objaśnienia: 
1) Przez nieruchomości zamieszkałe należy rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art.6c 

ust, l ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spędza czas przeznaczony na odpoczynek 
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 
interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, 

2) Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające 
nieruchomością, 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki 
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r.,Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, 
jeżeli zarząd nie został wybrany. 

3) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną 
deklarację dla każdej nieruchomości, 

4) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać zgodnie z uchwałą Nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w 
Dzierzgoniu z dnia 16 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3440); 

 x  =  

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących 
nieruchomość podana w 
punkcie G 

 

Stawka opłaty uchwalona 
przez Radę Miejską w 
Dzierzgoniu dla wybranego 
w punkcie  F sposobu 
gromadzenia i odbierania 
odpadów 

 Wysokość opłaty 
(należy podać kwotę w PLN) 


