
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL.  WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

 D-O 1/3 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej wła ściciela – je żeli go 
    obowi ązuje 

 

2. Nr dokumentu       
                     Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/190/13 
                     Rady Gminy Goraj z dnia 25 mar ca 2013 r. 

 DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391); 

 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych polożonych na terenie Gminy Goraj (właścicieli nieruchomości w 

rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391); 
 Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pierwszą deklarację składają w terminie do 30 maja 2013 r.;  

Miejsce składania: Urząd Gminy Goraj, 23-450 Goraj, ul. Bednarska 1, Sekretariat lub pocztą na wskazany adres 
 

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WŁA ŚCIWEGO DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
                    WÓJT GMINY GORAJ,         URZĄD GMINY GORAJ          23 - 450 GORAJ,    UL. BEDNA RSKA 1 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

3. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. pierwsza deklaracja   � 2. korekta pierwszej deklaracji  

 

4.  W razie złożenia korekty podać datę zaistnienia zmiany oraz jej przyczynę. 

 
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz  � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

 
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

* dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną (zarządcy budynku wielolokalowego) 
      

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6. Rodzaj wła ściciela nieruchomo ści (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
   7.  Nazwisko   /    Nazwa pełna * 

 

   8. Pierwsze imi ę, drugie imi ę  /  Nazwa skrócona *  

   9. Imię ojca.                                                      10. Imię matki 

   11. Numer telefonu 12. Adres e-mail  
 13. Numer PESEL 14. Identyfikator REGON * 

D.2.  ADRES ZAMIESZKANIA  / ADRES SIEDZIBY * 
 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat  

 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

 22. Miejscowo ść 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

 
 E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

   
 

E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 25. Poło żenie nieruchomo ści (adres), na której /  których powstaj ą odpady komunalne 

 
 
 

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
  26. Rodzaj własno ści  

�1. własność     � 2. współwłasność 

27. Rodzaj u żytkowania   

  �1. użytkowanie wieczyste     � 2. współużytkowanie wieczyste 

E.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI (wykazuje się jeżeli zostały nadane) 

 28. Numer ewidencyjny nieruchomo ści, na której / których powstaj ą odpady komunalne 
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F. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 
     29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej /określonych w części E deklaracji prowadzonych jest ogółem …….. 

gospodarstw domowych, (należy podać ich liczbę),  w tym:  
                1) gospodarstw domowych liczących 1 – 2 osób  …………….  
                2) gospodarstw domowych liczących więcej, niż 2 osoby ………..  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 G. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW 
30. Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej/ych w cz ęści E odpady komunalne  b ędą zbierane w sposób selektywny                        

                                                              TAK      NIE   (niepotrzebne skreślić) 
 

H. WYSOKOŚĆ     OPŁATY    MIESIĘCZNEJ    ZA    GOSPODAROWANIE    ODPADAMI     KOMUN ALNYMI   
      OBLICZONA   PRZEZ   WŁA ŚCICIELA    NIERUCHOMOŚCI   ZAMIESZKAŁEJ ,   która   stanowi  iloczyn 
      gospodarstw domowych i stawki opłaty uchwalon ej przez Rad ę Gminy Goraj :  (oblicza i wpisuje właściciel) 

 
 

               X          =  
           31.   Liczba  gospodarstw domowych              32. Stawka opłaty uchwalona przez Radę Gminy Goraj               33. Wysoko ść opłaty  
                                     1- 2 osobowych                          dla wybranego w pkt 30 sposobu zbierania odpadów         (należy podać kwotę w zł)         
                                                                                                                                                                                   

            X                        =      
       34. Liczba gospodarstw domowych                 35.  Stawka opłaty uchwalona przez Radę Gminy Goraj           36. Wysoko ść opłaty 

                powy żej 2 osób                                               dla wybranego w pkt 30 sposobu zbierania odpadów          (należy podać kwotę w zł)                    
 
 
     37. Oświadczam, że w skład gospodarstwa domowego 1- 2 osobowego wchodzą mieszkające stale następujące osoby: (należy podać imię 
           i nazwisko każdej osoby) 
 
       1. ………………………………………………………………………            2. …………………………………………………………………………. 
 
     38. Oświadczam, że w skład gospodarstwa domowego liczacego więcej niż 2 osoby wchodzą mieszkające stale następujące osoby:  
           (należy podać imię i nazwisko każdej osoby) 
     1) ……………………………………………………………………….                8) ………………………………………………………………………. 
     2) ……………………………………………………………………….                9) ………………………………………………………………………. 
     3) ………………………………………………………………………..              10) ……………………………………………………………………… 
     4) ……………………………………………………………………….               11) ……………………………………………………………………… 
     5) ……………………………………………………………………….               12) ……………………………………………………………………… 
     6) ………………………………………………………………………..              13) ……………………………………………………………………… 
     7) ………………………………………………………………………                14) ……………………………………………………………………… 
 
                                          Uwaga! Zarządcy budynków mieszkalnych wielolokalowych wypełniają załącznik nr 2. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Kwota miesi ęcznej opłaty 

(oblicza i wpisuje właściciel) 
 

 
 
            39. …………………………………………………………………………………. 
                        Kwota ta stanowi sumę opłaty wpisanej w pkt 33  i  36   

 
 
 
 
 

 

I. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  dołączonych zgodnie z uchwałą nr XXVII/190/13 Rady Gminy Goraj zdnia 25 marca 2013 r. 
 
       - wykaz obrazujący liczbę gospodarstw domowych  w  budynkach  wielolokalowych  na terenie gminy Goraj, jako  zał. nr 2          
______________________________________________________________________________________________________________________ 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ WŁAŚCICIELA 
40. Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
      rzeczywistością. 

 
  

41. Imię 42. Nazwisko 

 
43. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
     ………………………………………………………………………………………. 

 
44. Podpis (piecz ęć) właściciela lub osoby władaj ącej nieruchomoscia/ osoby 
reprezentuj ącej  
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K. ADNOTACJE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA 

 45. Uwagi organu  

 46. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

47. Podpis przyjmuj ącego formularz 

 
 

 P o u c z e n i e  
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z prze pisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z pó źn. zm.).  

 
Objaśnienia:  

1) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Goraj nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

2) W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Goraj określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na 
nieruchomości o podobnym charakterze. 

3) Gospodarstwo domowe jest to zespół osób spokrewnion ych ze sob ą lub niespokrewnionych, 
mieszkaj ących razem i wspólnie utrzymuj ących si ę (gospodarstwo domowe wieloosobowe) lub osoba 
utrzymuj ąca si ę samodzielnie, bez wzgl ędu na to, czy mieszka sama, czy te ż z innymi osobami 
(gospodarstwo domowe jednoosobowe).  

4) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
5) Właściciele nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. mieli zawarte umowy z przedsiębiorcą na odbieranie 

odpadów komunalnych, są obowiązani dołączyć kopię takiej umowy do pierwszej deklaracji. 
6) Formularz deklaracji należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń czy poprawek chyba, że wyraźnie 

zaznaczono, iż niepotrzebne skreślić. 
7) Każdą rubrykę lub miejsce wykropkowane należy wypełnić lub skreślić. Jeżeli po wpisaniu treści w rubryce 

zostało wolne miejsce , należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie. 
8) W przypadku gdy dane nie zmieściły się w odpowiednich rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, 

ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią 
należy złożyć podpis. 

 


