
 

Załącznik do uchwały nr  X/72/15 

Rady Gminy w Widawie 

z dnia 24 czerwca 2015 r.  

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122). 

Składający: 
 

 

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się 

w granicach administracyjnych Gminy Widawa, przez których rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Widawie,   ul. Rynek Kościuszki 10,   98-170 Widawa 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Widawa 

98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 

□ Pierwsza deklaracja ………………………………………………... 

                                             (dzień – miesiąc – rok) 
 

□ Zmiana/korekta danych zawartych w deklaracji ………………………………….……… 

            (właściwe podkreślić)                                                                 ( dzień – miesiąc – rok) 

 

 

Uzasadnienie zmiany/korekty………… ……………………………………………………………………………                                                                                                           
         (właściwe podkreślić)  
 

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

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – 

art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLRACJĘ 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ osoba fizyczna   □ osoba prawna   □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ właściciel  □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty □ zarządca nieruchomości 

□ inny podmiot władający nieruchomością………………………………………………………………………… 



Imię i nazwisko / Nazwa 

 

Numer PESEL/Identyfikator NIP Identyfikator REGON  

Data urodzenia Imię ojca Imię matki 

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj  Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy  Poczta E-mail Telefon 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST 

INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy  Poczta E-mail Telefon 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

 

Obręb/arkusz/numer działki – w przypadku, gdy nieruchomość nie ma nr porządkowego, proszę podać dane geodezyjne.  

 

G. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB: 

       (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ selektywny              □ nieselektywny 



H. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

……….……osób (liczba mieszkańców).  

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

….………………….………. X ……………………… = ………………………….…………zł 

       (liczba mieszkańców)                           (stawka opłaty)                  (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …….…………. zł 

(słownie ……………………………………………………………………………………………..) 

I. ZAŁĄCZNIKI   

□ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 

□ inne (wymienić rodzaj załącznika)………………………………………………………………………………………….. 

J.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

_______________                  ___________________          _________________________ 

        miejscowość                                                 data                                                 czytelny podpis  

K. ADNOTACJE ORGANU 

 

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.). 

 

Objaśnienia: 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Widawa o wysokości opłaty 

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

pierwszego mieszkańca. 

2. Opłatę należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy otrzymany po złożeniu deklaracji, w terminie do 10 dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek dotyczy. 

3. Powyższe określa uchwała Rady Gminy Widawa w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach należnej 

kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytuły wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1619 z późn. zm.).  

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

komunalnymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta 

Gminy Widawa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

5. Stawki opłaty zostały ustalone w uchwale Rady Gminy Widawa w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  

6. Załącznikami do deklaracji w przypadku ustanowienia pełnomocnika jest pełnomocnictwo, są nimi także dokumenty 

potwierdzające np. zmianę miejsca zamieszkania.  

7. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 613) wraz z 

korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.  


