
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XV/128/2016 

Rady Gminy Chybie 

z dnia 26.04.2016 r. 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych) 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)  
 

Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy. 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość opłaty. 

Miejsce składania Urząd Gminy Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pokój 02- parter 

Organ właściwy do złożenia deklaracji Wójt Gminy Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

A.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 ¨ Pierwsza deklaracja                ¨ Nowa deklaracja (składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 

¨ Korekta deklaracji                  ¨ Wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty 

A.2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI/ WYSTĄPIENIA ZMIANY DANYCH  
  

__ __- __ __- __ __ __ __ r.     ………………………………………………………………………………………………………………... 
   dzień- miesiąc- rok                                                                         przyczyna 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

¨ Osoba fizyczna                                   ¨ Osoba prawna                              ¨ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

¨ Właściciel                       ¨ Współwłaściciel                       ¨ Użytkownik wieczysty                       ¨ Współużytkownik wieczysty 

¨ Posiadacz samoistny                      ¨ Posiadacz zależny (np. dzierżawca)                   ¨ Spółdzielnia/Wspólnota Mieszkaniowa 

¨ Inny podmiot………………….. 

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa 

 

PESEL REGON (nie dot. osób fizycznych) NIP (nie dot. osób fizycznych) 

   

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY ORAZ DANE KONTAKTOWE 

 Kraj Województwo Powiat 

  

 

 

Gmina Miejscowość Ulica Nr domu/lokalu 

    

Poczta Kod pocztowy Nr działki Urząd Skarbowy 

    

Nr telefonu (dane nie są obowiązkowe) E- mail (dane nie są obowiązkowe) 
  

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić w przypadku adresu 
nieruchomości innego niż adres zamieszkania) 

 Gmina Miejscowość Ulica Nr domu/lokalu 

    

Poczta  Kod pocztowy Nr działki 
   

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.2./C niniejszej deklaracji zamieszkuje ………… osób  

(należy podać liczbę mieszkańców nieruchomości w tym również ilość osób zamieszkałych na terenie wspólnot mieszkaniowych) 
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D. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 ¨ Odpady gromadzę w sposób selektywny 

¨ Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny 

E. OŚWIADCZENIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części B.2./C zamieszkuje rodzina wielodzietna posiadająca Kartę Dużej Rodziny* 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

¨ TAK                                               ¨ NIE 

* W przypadku wspólnot mieszkaniowych do niniejszej deklaracji należy dołączyć  pisemne oświadczenie właścicieli lokali, o prawie do zwolnienia z opłaty 
dotyczącego rodzina wielodzietnych 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- stawka podstawowa 

a Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Chybie w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 zł/osobę/miesiąc 

b Liczba osób zamieszkałych nieruchomość   osoba/y 

c Wysokość miesięczna opłaty (stawkę opłaty należy pomnożyć przez liczbę osób 
zamieszkujących) 

 

 zł 

F.2 Opłata dla osób zamieszkałych w budynkach wielomieszkaniowych 

a Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Chybie w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 zł/osobę/miesiąc 

b Liczba osób zamieszkujących nieruchomość                                        osoba/y 

c Wysokość miesięczna opłaty (stawkę opłaty należy pomnożyć przez liczbę osób 
zamieszkujących) 

 

         zł 

F.3 Opłata z uwzględnieniem zwolnienia rodziny wielodzietnej zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny 

a Wysokość zwolnienia określona w uchwale Rady Gminy Chybie w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 

zł/miesiąc 

b Wysokość miesięczna opłaty (od stawki miesięcznej określonej w pkt F.1.c lub F.2.c 

należy odjąć kwotę przysługującego zwolnienia określonego w pkt F.3.a) 

 

zł 

F.4 Wysokość opłaty- razem 

 Wysokość opłaty kwartalnej (należy wpisać miesięczną opłatę tj. sumę z pozycji F.1.c 

lub F.2.c lub F.3.b  pomnożoną razy 3) 

 

 zł 

G. PODPIS OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
  

__ __- __ __- __ __ __ __ r. 

dzień- miesiąc- rok 

 

…………………………………………………………. 

podpis 

H. ADNOTACJE ORGANU 

OBJAŚNIENIA DOT. SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI  
1. Pierwsza deklaracja- właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Chybie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

2. Nowa deklaracja- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana.  

3. Korekta deklaracji-  właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację do Wójta Gminy Chybie w przypadku zmiany 

danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska 

właściciela nieruchomości), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej np. z błędów 

rachunkowych i oczywistych omyłek. 

4. Wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty- w przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości 

(np. na skutek czasowego opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości 

winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w części A.2. 

niniejszej deklaracji stosowne uzasadnienie (oraz w poz. F należy wpisać wartość „0”). W przypadku ponownego zamieszkania 

mieszkańca na danej nieruchomości jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania. 

W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa 

deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w części A.2. stosowne uzasadnienie.  

 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca  

1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)  
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