
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXIV/135/2012 

Rady Gminy Lipnica Wielka 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 

Składający: 

Miejsce składania: 

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka 

Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA 

Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

       PIERWSZA DEKLARACJA                                                   ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 

 

W przypadku zmiany danych podać datę jej powstania oraz jej uzasadnienie: 

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

 C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  

  
WŁAŚCICIEL / 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

 

          
UŻYTKOWNIK 

WIECZYSTY 

 

 

         
ZARZĄDCA / 

UŻYTKOWNIK 

 

 

         
INNY PODMIOT  

podać jaki: 

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

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

SKŁADAJĄCY JEST (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  OSOBĄ FIZYCZNĄ 

 

  OSOBĄ PRAWNĄ  

 

  JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ 

      NIEPOSIADAJĄC



Ą OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

IDENTYFIKATOR REGON    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          PESEL    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW 

 



F. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą. 

   nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą. 

G. RODZAJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 Rodzaj gospodarstwa domowego (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  gospodarstwo domowe 1 – 2 osobowe  

  gospodarstwo domowe 3 – 5 osobowe  

  gospodarstwo domowe 6 i więcej osób  

H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość stawek: sposób selektywny sposób nieselektywny 

1) gospodarstwo domowe 1 – 2 osobowe                       10 zł                                15 zł 

2) gospodarstwo domowe 3 – 5 osobowe                       20 zł                                25 zł 

3) gospodarstwo domowe 6 i więcej osób                      25 zł                                30 zł 

   

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

( iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy) 

  ..................   x  ..................  zł  =  ..................  zł.; 

Słownie złotych: 

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

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Podpisując niniejszą deklarację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych 

z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE 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 (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

Objaśnienia: 

1) Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, wspólnie się 

utrzymujących. 

2) Przez selektywną zbiórkę odpadów należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów 

odpadów (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne oraz pozostałe 

odpady zmieszane). 

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Lipnica Wielka 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.  

4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Lipnica Wielka w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  

w którym nastąpiła zmiana. 

5) W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie, lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, 

co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lipnica Wielka określi w drodze decyzji wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami. 

6) Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać  do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata 

(zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 
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