
UCHWAŁA NR XXII/142/2012
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz, 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
w Kiełczygłowie w terminach: 

1) do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji lub; 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych; 

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/142/2012 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTERZE LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANUMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
1.Numer identyfikacji podatkowej 
właściciela – jeżeli go obowiązuje 

2. Nr dokumentu 

_____________________ 

Załącznik 
Do uchwały Nr XXII/142/2012 
Rady Gminy w Kiełczygłowie 
z dnia 28 grudnia 2012r. 

D-O 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI ZE STR. 4) 

 

Podstawa 
prawna: 

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

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osób posiadających 
nieruchomości w użytkowaniu. 

Termin 
składania: 

Pierwszą deklarację należy złożyć do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w ciągu 
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób 
zamieszkałych na terenie nieruchomości. 

Miejsce 
składania: 

Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, Nr telefonu 43 842 50 22 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Wójt Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
□ Pierwsza deklaracja □ Korekta deklaracji 
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
□ Właściciel, użytkownik lub posiadacz □ Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1. Dane identyfikacyjne 
6. Rodzaj składającego deklarację(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
□ Osoba fizyczna □ Osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
7. Pełna nazwa/ 
Nazwisko 

8. Imię pierwsze 9. Imię drugie

10. Identyfikator 
REGON 

11. Numer PESEL
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12. Data urodzenia 
(dzień-miesiąc-rok)

13. Imię ojca 14. Imię matki 

D.2. Adres zamieszkania 
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

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

22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTERZE LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANUMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
E. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 
E.1. Adres nieruchomości 
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 33. Kod 
pocztowy 

34. Poczta 

E.2 Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali 
Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze 
gruntów: 

35. 

F. OŚWADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY 

36. Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
zamieszkałej, określonej w części E deklaracji 
zamieszkuje: (podać ilość mieszkańców ) 

37. 
□            □ 
TAK         NIE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
zamieszkałej, określonej w części 
E deklaracji odpady będą zbierane w sposób 
selektywny (gromadzenie w oddzielnych 
pojemnikach lub workach poszczególnych 
rodzajów odpadów z podziałem na szkło, tworzywa 
sztuczne, papier, metal, 
opakowaniawielomateriałowe,odpady zielone 
i pozostałe odpady zmieszane) 

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
(wypełnia i oblicza właściciel) 
Liczba mieszkańców 
(proszę wpisać liczbę z pozycji 36) 

38. 
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39. 

□ 
6,00 zł 

40. 

□ 
14,00 zł 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 
mieszkańca (proszę zaznaczyć właściwy 
kwadrat znakiem X ) 

Jeżeli zaznaczono TAK w dziale 
F w polu 37 

Jeżeli zaznaczono NIE w dziale F w polu 
37 

41. 42. Wysokość miesięcznej opłaty 
proszę wypełnić tylko jedno pole: 
1. w przypadku odpadów zbieranych 
i odbieranych w sposób selektywny + 
odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji 
38 x 39 
2. w przypadku wyłącznie odpadów 
zmieszanych jest to iloczyn pozycji 38 x 
40 

(pole 38 x pole 39) 
(Należy podać kwotę w ZŁ) 

(pole 38 x pole 40) 
(Należy podać kwotę w ZŁ) 

Kwota miesięcznej opłaty 
(proszę wpisać kwotę z pozycji 41 lub 42 w zależności od wybranego 
sposobu gospodarowania odpadami) 

43. 

H. DODATKOWE INFORMACJE 
Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej 
deklaracji wyposażona jest w kompostownik? 

44. 
□                                                □ 
TAK                                             NIE 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTERZE LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANUMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

45. Liczba i nazwa załączników

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
* 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy 
w Kiełczygłowie danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego związanego z naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy 
osób fizycznych). 

Składając niniejszą deklarację zostałem pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego – kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane w niniejszej deklaracji są 
zgodne z prawdą i potwierdzam własnoręcznym podpisem ich prawidłowość. 
46. Imię 47. Nazwisko 

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

49. Podpis właściciela lub osoby władającejnieruchomością / 
osoby reprezentującej**

…………………………………………………………….. 

50. Dane do kontaktu telefon/ e-mail

K. ADNOTACJE ORGANU 

51.
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52. Data (dzień – miesiąc – rok) 53. Podpis przyjmującego formularz

………………………………………………………………. 

* w przypadku składania deklaracji przez osobę reprezentującą właściciela nieruchomości należy dołączyć 
pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej 

** skreślić niewłaściwe 

P O U C Z E N I E 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty wnikającej z poz. 43 niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1015). 

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji 

Pole 1 – należy wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) składającego deklarację jeżeli został nadany. 

Dział A - Organ właściwy do złożenia deklaracji 

Pole 3 – uzupełniono wpisując nazwę i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację. 

Dział B – Obowiązek złożenia deklaracji 

W dziale B w polu 4 należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat w zależności od tego czy jest to 
pierwsza deklaracja (składana po raz pierwszy) czy kolejna deklaracja składana w związku ze zmianą 
zdeklarowanych wcześniej danych. 

1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Kiełczygłów w terminie do 31 marca 2013 r. lub 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. Wówczas w Dziale B w polu 4 zaznaczamy „pierwsza deklaracja”. 

2. W przypadku zmiany danych (w szczególności liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie 
nieruchomości) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kiełczygłów nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Wówczas w Dziale B w polu 4 zaznaczamy „korekta deklaracji”. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminach określonych w pkt. 1 i 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 
Wójt Gminy Kiełczygłów określi w drodze decyzji, wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, 
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Dział C – Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 

W dziale C w pole 5 – należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat. 

Dział D – Dane podmiotu składającego deklarację 

Pole 6 – należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat. 

W pola od 7 do 14 – należy wpisać dane identyfikacyjne składającego deklarację zgodnie z tytułami 
poszczególnych rubryk. 

Osoby fizyczne wypełniają pola 7,8,9,11,12,13 i 14. 

Osoby prawne wypełniają pola 7 i 10. 

W pola od 15 do 24 – należy wpisać dane adresowe/dane siedziby składającego deklarację zgodnie z tytułami 
poszczególnych rubryk. 
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Dział E – Dane nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne 

W dziale E.1 w polach od 25 do 34 należy podać adres nieruchomości, dla której jest składana deklaracja 
(gdzie są zbierane i skąd są odbierane odpady komunalne) . 

W dziale E.2 w polu 35 – należy podać numer ewidencyjny działki, na której położona jest nieruchomość. 

Dział F – Oświadczenie właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

W polu 36 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

W polu 37 poprzez zaznaczenie znakiem X właściwego kwadratu należy wskazać czy na nieruchomości 
zamieszkałej dla której jest składana deklaracja odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny. 

Selektywny sposób zbierania odpadów – oznacza gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach 
poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na: szkło, tworzywa sztuczne (plastik), papier, metal, 
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, pozostałe odpady zmieszane. 

Dział G – Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Do wyliczenia opłaty przyjmuje się stawkę opłaty określoną uchwałą Rady Gminy w Kiełczygłowie oraz 
liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

Za stawkę opłaty należy przyjąć stawkę zgodną z określoną uchwałą Rady Gminy w Kiełczygłowie 
odpowiednio: 

- gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 6,00 zł. 

- gdy odpady komunalne są zbierane w sposób zmieszany: 14,00 zł. 

W polu 38 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość (przepisać z pola 36). 

W polu 39 lub 40 wybieramy stawkę opłaty miesięcznej na jednego mieszkańca w zależności od 
wybranego sposobu gromadzenia odpadów: 

- jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny zaznaczamy właściwy kwadrat znakiem X w polu 39. 

- jeżeli odpady będą zbierane w sposób nie selektywny (zmieszany) zaznaczamy właściwy kwadrat znakiem X 
w polu 40. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od sposobu gospodarowania 
odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz stawki opłaty (liczba mieszkańców 
x stawka opłaty = miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami). 

Pole 41 wypełniamy w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny - jest to iloczyn pozycji 38 x 
39. 

Pole 42 wypełniamy w przypadku odpadów wyłącznie zmieszanych - jest to iloczyn pozycji 38 x 40. 

W polu 43 wpisujemy kwotę w zł z pola 41 lub 42 w zależności od wybranego sposobu gospodarowania 
odpadami. 

Dział H - Dodatkowe informacje 

W dziale H w polu 44 należy zaznaczyć znakiem X odpowiedni kwadrat. 

Dział I - Informacja o załącznikach 

W dziale I w polu 45 należy wymienić ewentualne załączniki dołączone do składanej deklaracji. 

Dział J – Oświadczenie i podpis właściciela /osoby reprezentującej właściciela 

W dziale J pola od 46 do 50 należy uzupełnić zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk. 

Podpis złożony w polu 49 stanowi poświadczenie zgodności danych zawartych w deklaracji ze stanem 
rzeczywistym. 

Dział K – Adnotacje organu 

Dział K wypełnia pracownik przyjmujący formularz deklaracji. 
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