
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

D-O(l) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/43/13 z dnia 24.012013 r.

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY D-0(i}
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do 

Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania 
deklaracji:

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

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne, położonych na terenie gmin należących do Międzygminnego 
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Biuro Zarządu Związku: ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa.

Nazwa i adres 
siedziby organu 
właściwego do 
złożenia deklaraq'i:

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, 
Biuro Zarządu Związku: ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ □
deklaracja korekta deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
__________ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)_____________________________________________

□
właściciel, użytkownik, użytkownik wieczysty, posiadacz

□
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

n
inny podmiot władający nieruchomością

n
współwłaściciel, współposiadacz

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
___ osoba fizyczna□
___ osoba prawna□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
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D-O(l) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/43/13 z dnia 24.012013 r.

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz Jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej)

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

2.

Adres zamieszkania / Adres siedziby

Kraj Województwo Powiat
4.

Gmina Ulica nr domu / nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu
9. 10. 11.

D. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRE] POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica
Nr domu/ nr lokalu/ nr działki
(w przypadku nie nadania numeru 

domu)
12. 13. 14.

Miejscowość Kod pocztowy Załączniki (wg pouczenia pkt. 3)

15. 16. 17.
(ilość szt.)

Nieruchomość wskazana w części D jest:
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
zamieszkała
(nieruchomość na której zamieszkują 
mieszkańcy)

Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia dział F.

□
niezamieszkała, na której 
powstają odpady komunalne 
(nieruchomości wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
obiekty użyteczności publicznej, szkoły, 
szpitale, hotele, ogródki działkowe, 
cmentarze, targowiska, itp.)

Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia dział G.

□
w części zamieszkała oraz 
w części nie zamieszkała, na 
której powstają odpady 
komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
działy F, G i H.

TAK
E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości □wskazanej w części D niniejszej deklaracji

odpady będą gromadzone i odbierane
□w sposób selektywny*)

NIE
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D-O(l) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/43/13 z dnia 24.012013 r.
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
Liczba mieszkańców

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

18.

Miesięczna stawka opłaty za jednego 
mieszkańca
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat i wstawić stawkę opłaty 
zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik")

19. 20.

Z ł ..... Z ł .....

□
Jeżeli zaznaczono 
TAK w dziale E

□
Jeżeli zaznaczono 
NIE w dziale E

Wysokość miesięcznej opłaty
proszę wypełnić tylko jedno pole:
21. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób 

selektywny + odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji
18 x 19;

22. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to 
iloczyn pozycji 18 x 20

21.

(poz. 18 x poz. 19)
(należy podać kwotę w PLN)

22

(poz. 18 x poz. 20)
(należy podać kwotę w PLN)

G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 
odpady komunalne **)

I. Wielkości 
pojemników na 

odpady

II. Stawka opłaty za pojemnik 
(wstawiamy stawkę opłaty zgodnie z Uchwałą 
Zgromadzenia Związku „w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik")

III. Liczba 
pojemników 

(miesięcznie) ***)

IV. Wysokość 
miesięcznej opłaty 
(iloczyn kolumn 

Ila x III lub 
Ilb x III)

a. jeżeli 
zaznaczono 

TAK 
w dziale E

b. jeżeli 
zaznaczono 

NIE 
w dziale E

1101

2401

11001

KP-7
inne ( m3)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi /suma kwot z kolumny IV/

23.

(należy podać kwotę w PLN)

H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której
zamieszkują mieszkańcy (dział E) oraz w części na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział F)

Wysokość opłaty miesięcznej za 24.

gospodarowanie odpadami
/suma kwot:

poz. 21 +  poz. 23 lub
poz. 22 + poz. 23/

(należy podać kwotę w PLN)
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D-O(l) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/43/13 z dnia 24.012013 r.

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

1. Właściciel nieruchomości -  rozumie się przez to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz 

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny 

podmiot władający nieruchomością;

2. 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. Właściciel nieruchomości, winien do deklaracji załączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte 

w deklaracji:

1) Oświadczenie w sprawie wykazu osób zamieszkujących nieruchomość - dotyczy nieruchomości 

zamieszkałej (dział: F) i tzw. mieszanej (dział: H)

2) Kopię ostatniej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych.

Ilość załączonych dokumentów określonych w pkt. 1 i 2 należy określić w polu nr 17.

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości, na 

której powstają odpady komunalne lub zamieszkują mieszkańcy do Międzygminnego Związku Celowego 

z siedzibą we Włodawie o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami w terminie do 30 kwietnia 

2013 r. lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na
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danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez związek wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej 

nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Międzygminnego 

Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana.

6. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości wykazywanych w poz. 18 nie zalicza się osób 

przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 6 miesięcy w roku,

7. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminach określonych w ust. 4 (§ 1 ust. 3 i § 2 ust. 1 uchwały) 

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. Zarząd Międzygminnego 

Związku Celowego z siedzibą we Włodawie określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia po upływie każdego 

miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego 

z siedzibą we Włodawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi).

9. Niniejszą deklarację należy złożyć w biurze Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 

Włodawie, adres biura: 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 bądź przesłać drogą pocztową na wskazany 

wyżej adres.

Objaśnienia:

* selektywne gromadzenie odpadów -  gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych 

rodzajów odpadów, z podziałem na:

a) szkło, tworzywa sztuczne (plastik), papier, metal, opakowania wielomateriałowe pojemnik lub worek 

w kolorze jasnym lub z napisem „odpady suche",

b) odpady zielone i pozostałe odpady zmieszane, pozbawione frakcji wymienionych w punkcie a) -  szary lub 

czarny pojemnik lub z napisem „odpady mokre".

** na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty 

użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.

*** minimalną wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, określają „ regulaminy 

utrzymania czystości i porządku" obowiązujące w gminach należących do Międzygminnego Związku Celowego 

z siedzibą we Włodawie.

D-O(l) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/43/13 z dnia 24.012013 r.

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/43/13 z dnia 24.012013 r.

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

OŚWIADCZENIE 

W  sprawie wykazu osób zamieszkujących nieruchomość

Ośw iadczam , że n ieruchom ość położoną w ..................................................................

przy u l...................................................... N r ............................zam ieszkuje1........................... osób,

w g poniższego w ykazu:

1..............................................
/im ię i nazwisko/

2.......................................................

 3 

 4 

 5 

Dla n ieruchom ości w ielo lokalow ych, ilość i w ykaz m ieszkańców  należy odn ieść do  

poszczególnych lokali.

1 Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza 

miejscem zamieszkania powyżej 6 miesięcy w roku,


