
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Data złożenia deklaracji:   _ _  - _ _  -  _ _ _ _ 
                                       dd      mm        rrrr 

Nr identyfikacyjny:  

 

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

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Golina 

Termin złożenia deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Golinie 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Goliny, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem ”x”) 

 

 pierwsza deklaracja    

                                           

 zmiana sposobu segregacji odpadów 

 

 zmiana liczby osób w nieruchomości 

 

 zmiana danych dotyczących właściciela   

                                                

 wygaśnięcie zobowiązania od: 

 

 korekta złożonej deklaracji 

                                             

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B. 1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem ”x”): 
 

□ osoba fizyczna                                      □ osoba prawna                              □  jednostka organizacyjna    

                               □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej   

B. 2. Rodzaj własności/posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem ”x”): 
 

□ właściciel             □ współwłaściciel             □ posiadacz samoistny             □ współposiadacz samoistny                      

□ użytkownik wieczysty         □ współużytkownik wieczysty         □ posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)                 

□ współposiadacz zależny (np. dzierżawca)                                                                                                                                                          

B.3.1. Dane osobowe właściciela/nazwa firmy
1
 

Imię i nazwisko 

 

Numer PESEL /NIP
1 

 

Data urodzenia
2 

_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

              dd    mm       rrrr 

Adres e-mail 

 

 

Telefon 

Adres zamieszkania/siedziba firmy
1
: 

 

 

Adres do korespondencji: 

 

B.3.2. Dane osobowe współwłaściciela
3
 

Imię i nazwisko 

 

Numer PESEL/NIP
1
  

 

Data urodzenia
2 

_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

              dd    mm       rrrr 

Adres e-mail 

 

 

 Telefon 

Adres zamieszkania/siedziba firmy
1
: 

 

 

Adres do korespondencji: 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj 

 

Województwo  

 

Powiat 

 

Gmina 

 

Ulica Numer domu
4
 Numer lokalu 

Miejscowość  

 

Kod pocztowy Poczta  



D. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W NIERUCHOMOŚCI 

WSKAZANEJ W CZĘŚCI C 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje _____ (liczba osób) 

 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oblicza się według następującego wzoru: 
 

odpowiednia stawka opłaty   x    liczba osób zamieszkujących nieruchomość = stawka opłaty za m-c 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w  uchwałach Rady Miejskiej w Golinie, 

dostępnych na stronie internetowej www.golina.pl (BIP). 

 

 

         …………………….              x                  …………………………...                 =      ………………….  zł/miesiąc 

  (odpowiednia stawka opłaty)           (liczba osób zamieszkujących nieruchomość)                (stawka opłaty za m-c) 

 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI 

WSKAZANEJ W CZĘŚCI C 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C odpady będą zbierane w sposób 
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”): 

 

SELEKTYWNY                           NIESELEKTYWNY 
 

Miejscowość i data Czytelny podpis osoby/osób składającej/ych deklarację 

 

 

 
UWAGI: 

 

 

 

 

POUCZENIE 
1. 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. 2016 r. poz. 599). 

 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację  

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. 

 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklarację w terminie 14 dni  

od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

4. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty za miesiące, w których usługa 

odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

 

 

OBJAŚNIENIA 

                                                           
1
 niewłaściwe skreślić 

2
dotyczy osób fizycznych 

3
wypełnić w przypadku kilku właścicieli nieruchomości 

4
w przypadku braku numeru domu wpisać numer działki 

  


