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Załącznik nr 1 
do Uchwały XXVII.180.2016 

Rady Gminy w Przytyku 
z dnia 28 grudnia 2016r 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

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

prawna (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) 

 

Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli działek 

rekreacyjnych i domków letniskowych na których  powstają odpady, położonych  na terenie gminy 

Przytyk 

Miejsce   

składania  Urząd Gminy w Przytyku, adres: ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk  

 

Termin  Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności 

składnia mających wpływ na wysokość opłaty 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 

 
Wójt Gminy w Przytyku 

Adres: ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy ) 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

� PIERWSZA DEKLARACJA                           

�  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 

Składający deklarację (zaznaczyć właściwy ): 

� ZARZĄDZAJACY NIERUCHOMOŚCIĄ (WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK, POSIADACZ, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, 
WSPÓŁPOSIADACZ) 

� INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

Dane składającego deklarację  

� OSOBA FIZYCZNA 
 

 

IMIĘ, NAZWISKO  
 

 
PESEL 

 

 
NIP 

 

 
 

 

Adres składającego deklarację 

KRAJ 1 WOJEWÓDZTWO 2 POWIAT 3 

GMINA 4 ULICA 5 NR DOMU/LOKALU 6 

MIEJSCOWOŚĆ 7 KOD POCZTOWY 8 POCZTA 9 

 
KARTA NIERUCHOMOŚCI nr ……………….. 
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Adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne*) 

KRAJ                  POLSKA10
 WOJEWÓDZTWO 11 POWIAT RADOMSKI12 

GMINA PRZYTYK13 ULICA 14 NR DOMU/LOKALU 15 

MIEJSCOWOŚĆ 16 KOD POCZTOWY 17 POCZTA 18 

NR DZIAŁKI                                       19 
 

  

 
Liczba osób zamieszkujących na 

nieruchomości 

20 

 

 

Liczba działek rekreacyjnych  
21 

Liczba domków letniskowych 
22 

Czy właściciel nieruchomości będzie 

prowadził selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych 

23 

�    TAK 

24 

�    NIE 

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na danej nieruchomości 

 

 

SUMA OPŁAT MIESIĘCZNYCH WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
 

 

Oświadczenie i podpis składającego deklarację 

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą e-mail,  

    28 

� TAK                             

29 

� NIE 
Mail, na który mają być przesyłane informacje,  

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

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą telefoniczną     30 

� TAK                             

31 

� NIE 
Numer telefonu, na który mają być przesyłane informacje   

……………………………………………………………………………………………… 

34 

 
 
 

(miejscowość i data) 

32 

 
(imię i nazwisko składającego deklarację) 

33 

 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości  

25 

 

…………………………………….zł 
(stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi**) 

Liczba kart nieruchomości: 

- dom/lokal 

- działka/ domek letniskowy 

26 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 

SUMA OPŁAT MIESIĘCZNYCH 

27 

….………………….. 
(suma należności z pozycji 26 wszystkich rat nieruchomości z deklaracji) 
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Adnotacje urzędowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

1. Zgodnie z art. 3a ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z 

późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Wójta Gminy Przytyk o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. 

3. 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 zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Przytyk w terminie 14 dni od nastąpienia 

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

nastąpiła zmiana.  

 
Objaśnienia: 
*)  jeżeli pod jednym adresem widnieje, więcej niż jedna nieruchomość,  kartę należy wypełnić dla każdej nieruchomości oddzielnie. 
**) stawki opłat wynoszą …………………………………………………………………….. (na podstawie uchwały Rady Gminy 
Przytyk z dnia ……… nr ……………………… . 


