
 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 
  

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych 

Gminy Borzechów, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 
Termin składania Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub 

zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 
Miejsce składania Urząd Gminy Borzechów, 24 – 224 Borzechów 
 

Deklaracją należy wypełnić czytelnie , na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, 

drukowanymi literami. 

 

 

 

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□   pierwsza deklaracja □  korekta pierwszej deklaracji 
 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 

□   właściciel/użytkownik/posiadacz* 

□   współwłaściciel/współużytkownik/współposiadacz* 

□   inny władający nieruchomością* 
Nazwisko 

 
Imię 

 

Drugie imię 

PESEL 

 

Nr telefonu** 

 
Adres e-mail** 

 

 

III. ADRES ZAMIESZKANIA 
Gmina 

 
Ulica Nr Domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 



IV. Adres nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne w przypadku, 

gdy jest inny niż w pkt III. 
Gmina 

 
Ulica Nr Domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

 

V. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Oświadczam że: 

a) W moim gospodarstwie domowym zamieszkuje (wpisać liczbę) ………….. osób. 

b) Odpady komunalne będą zbierane i 

przekazywane do odbioru w sposób 

selektywny (zaznaczyć właściwy 

kwadrat). 

TAK NIE  

□ □ 

c) Gospodarstwo domowe zawiera się w 

przedziale (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Stawka w złotych Kwota miesięcznej 

opłaty 

1 – osobowe □  □   

2 – 6 osobowe □  □   

7 i więcej osobowe □  □   

 

 

 

VI. Oświadczenie i podpis składającego deklarację 

Nazwisko Imię 

Data Czytelny podpis składającego deklarację 

 

 

VII. Adnotacje Organu  
 Data Podpis pracownika organu 

 

 

 
 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). 

 

Objaśnienia 

*- niepotrzebne skreślić 

**- jeśli posiada 

 

 

 


