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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XXIX/254/2017 

z dnia 28 grudnia 2017 r.  

PESEL (osoba fizyczna) 
 

NIP (pozostali składający deklarację) 
 

NUMER KLIENTA 
 

         

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

(Dz.U. z 2017 r . poz. 1289). 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkanych, właściciele nieruchomości 

niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Garwolin, właściciele terenów na 

których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno –wypoczynkowe.  

Miejsce składania: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających na wpływ na powstanie, 

wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY GARWOLIN 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI* 
      (obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

   pierwsza deklaracja   

   deklaracja zmieniająca10 

              data zaistnienia zmiany (dzień –miesiąc-rok)   ______________________ 

 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI* 

  właściciel nieruchomości               współwłaściciel nieruchomości 

 użytkownik wieczysty                      inny podmiot władający nieruchomością 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie albo użytkownik 
D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko 

 

 

Imiona Nazwisko rodowe 

Imię ojca 

 

 

Imię matki 

 

 

Numer telefonu 

Data urodzenia 

 
Adres e-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE                               

Miejscowość    

 

 

Ulica 

Nr domu/ nr ewidencyjny działki 

 

Nr lokalu 

 

Kod pocztowy Poczta 

F. ADRES DO KORESPONDENCJI   –    jeśli jest inny, niż podany adres nieruchomości w pkt E 

Kraj 

 

Województwo 

 

 

Powiat Gmina 

Ulica 

 

 

Nr domu/nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą * 

 elektroniczną (e-mail)              telefoniczną(sms)                  nie wyrażam zgody 
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I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 dotyczy właścicieli zamieszkanych nieruchomości 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami  komunalnymi stanowi iloczyn liczby  zadeklarowanych osób  oraz stawki określonej  

w Uchwale Rady Gminy Garwolin Nr XXVI/215/2017 z 29 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik, i będzie wynosić: 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D 

niniejszej deklaracji zamieszkuje osób: 

Należy podać liczbę mieszkańców 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 

 
  zł 

Łączna zadeklarowana wysokość opłaty miesięcznej                                   

z nieruchomości zamieszkałej (należy podać kwotę w PLN) zł 
J. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIEZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI  

     NA KTÓRYCH WYTWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE                                    
 (obiekty w których prowadzona jest działalność gospodarcza np.: przedsiębiorstwa, szkoły, biura, sklepy) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E niniejszej deklaracji, odpady komunalne 

gromadzone będą selektywnie / nieselektywnie** w następujących pojemnikach: (należy wpisać ilość poszczególnych 

pojemników). 

Stawka opłaty za pojemnik określona jest  w Uchwale Rady Gminy Garwolin Nr XXVI/215/2017 z 29 września 2017 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. 

120 l– szt.:........         240 l – szt.:........          1.100  l – szt.:.........       

 kontener KP 5- szt.:........         kontener KP 7- szt.:..........  kontener KP 10- szt.:......... 
 

K. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- 

WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU                                 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E niniejszej deklaracji, odpady komunalne 

gromadzone będą selektywnie / nieselektywnie**  
Ryczałtowa stawka opłaty za jeden domek letniskowy określona jest  w Uchwale Rady Gminy Garwolin Nr XXVI/215/2017 z 29 września 2017 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za 
pojemnik. 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od jednego domku letniskowego, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele  

rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Należy wpisać stawkę za domek 
 

 

zł 

L. PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 

Miejscowość i data 

 

 

 

Czytelny podpis  

G. RACHUNEK BANKOWY 
Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej  formy zwrotu nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty. Można podać jedynie taki rachunek, którego właścicielem lub 

współwłaścicielem jest składający. 

Pełna nazwa banku (Oddziału) 
 

Posiadacz rachunku 
 

Pełny numer rachunku 
 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODAPADAMI KOMUNALNYMI  
dotyczy właścicieli zamieszkanych nieruchomości 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E niniejszej deklaracji odpady komunalne 

zbierane będą w sposób* 
( zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin): 

 

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY 

Odpady biodegradowalne (tzn. odpady kuchenne i ogrodowe) będą : * 
 

zagospodarowane we własnym kompostowniku,                    wywożone do PSZOK  

a po przekompostowaniu wykorzystane na cele własne  
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Pouczenie:  

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 17 

czerwca 1996 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Garwolin 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Garwolin 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 razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

5. Zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie 

wywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych) wraz z  zaległymi odsetkami. 

6. Pod pojęciem ,,osoby zamieszkującej,, rozumie się osobę, która mieszka na terenie nieruchomości i wytwarza 

odpady. 

7. Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest 

przez pełnomocnika. 

8. Wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Garwolin w Banku Spółdzielczym na nr rachunku 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy 

Garwolin lub u inkasenta.  

9. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się w następujący sposób: 

a) za miesiące styczeń, luty, marzec – do 15 marca, 

b) za miesiące kwiecień, maj , czerwiec – do 15 maja, 

c) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień -  do 15 września, 

d) za miesiące październik, listopad, grudzień – do 15 listopada, 

e) domki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych i letniskowe – do 15 maja. 

10. Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący dla 

miesiąca bieżącego lub dla przyszłych miesięcy. Zgodnie z art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1289) termin złożenia deklaracji zmieniającej wynosi 14 dni od nastąpienia zmiany. 


