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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XVIII/150/16 
Rady Gminy Kochanowice 

z dnia 27 lipca 2016 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
Termin składania deklaracji: 
 
 
Miejsce składania: 

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250 i 1020) 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy 
Kochanowice 
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 
Urząd Gminy Kochanowice ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice  
Biuro Podawcze 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY KOCHANOWICE 
UL. WOLNOŚCI 5  
42-713 KOCHANOWICE 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □  pierwsza deklaracja                   X  zmiana danych w deklaracji                 □ korekta  
      data zamieszkania ……….…...          data powstania zmiany: 01.08.2016r.        deklaracji1) 

                                 (dzień – miesiąc – rok)                                             (dzień – miesiąc – rok) 

□  zmiana miejsca zamieszkania z terenu innej gminy (należy dodatkowo zaznaczyć w przypadku     

      zamieszkania na terenie innej gminy niż dotychczasowa)2)
 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

X  Właściciel3)                                                      □  Inny posiadacz nieruchomości 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko 

KOWALSKI 

4. Imię/Imiona 

JAN 

5. PESEL 

51010102034                                            

6. Imię ojca 

JÓZEF 

7. Imię matki 

ANNA 

8. Telefon4) 

 

9. Adres e-mail:4)  

D.2. Pozostałe podmioty 
10. Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

11. NIP 12. REGON 

13. Telefon4) 14. Adres e-mail:4) 

D.3. Adres zamieszkania/Adres siedziby 
15. Kraj 

POLSKA 

16. Województwo 

ŚLĄSKIE 

17. Powiat 

LUBLINIECKI 

18. Gmina 

KOCHANOWICE 

19. Ulica 

20 LECIA PRL 

20. Nr domu 

55A 

21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 

KOCHCICE  

23. Kod pocztowy 

42-713 

24. Poczta 

KOCHANOWICE 
 

Należy wpisać datę zmiany danych:  
deklaracja zmieniająca powinna być złożona  
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Należy wpisać dane osobowe 
w celu prawidłowego określenia osoby 
składającej deklarację. 

Te pola wypełniają TYLKO zarządcy 
nieruchomości, np. wspólnoty 
mieszkaniowe. 

Należy podać FAKTYCZNY 
adres zamieszkania, który może 

być inny niż adres nieruchomości, na 
której powstają odpady.  

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA DEKLARCACJI ZMIENIAJĄCEJ 
Zmiana dotyczy częściowego zwolnienia z opłaty 

rodzin z Kartą Dużej Rodziny  
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D.4.  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż wskazany w D.3. 

25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

32. Miejscowość 

KOCHCICE 

33. Ulica 

20 LECIA PRL 

34. Nr domu 

55A 

35. Nr lokalu 

36. Nr działki5) 

 

 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW 

37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. odpady komunalne 
z nieruchomości gromadzone i odbierane będą w sposób selektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

x Tak                              □  Nie 
 

38. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. odpady biodegradowalne 
będę gromadzić w przydomowym kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać we 
własnym zakresie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

6)              

              x  Tak                             □ Nie 
 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną 
w części E. 
Należy wpisać liczbę wszystkich osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części E.

7) 

39. 

7 
 

Liczba rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie 
o Karcie Dużej Rodziny, zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części E.8) 

40. 

1 
 

Łączna liczba osób zwolnionych z opłaty, zamieszkujących 
nieruchomość wskazaną w części E. 9) 
 
Zwolnienie dotyczy trzeciego dziecka i kolejnych dzieci w jednej rodzinie 
wielodzietnej zamieszkującej nieruchomość wskazaną w części E. 

 
Należy podać łączną liczbę osób zwolnionych z opłaty. 

41. 
 

3 
 

Liczba osób uwzględniona do obliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Od liczby z poz. 39 należy odjąć liczbę z poz. 41. 

42. 
 

4 

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy 
Kochanowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Jeżeli w poz. 37 zaznaczono kwadrat „Tak”, należy wpisać stawkę podstawową, 
jeżeli kwadrat „Nie”, należy wpisać stawkę podwyższoną. 

43. 
 
 
 
 

8,50 
zł/osoba/m-c 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  

 
Liczbę z poz. 42 należy pomnożyć przez kwotę wskazaną w poz. 43. 

44. 

34,00 

 
zł/m-c 

 

Wpisać jeśli adres do korespondencji 
jest inny niż adres zamieszkania. 

KONIECZNIE wpisać adres 
nieruchomości, na której 
powstają odpady. 

Wskazać czy odpady 
będą segregowane. 

Wpisać stawkę opłaty: 
8,50 zł – jeżeli odpady 
będą segregowane. 
W przypadku braku 
segregacji skorzystanie z 
ulgi nie jest możliwe. 
 

Obliczyć wysokość 
miesięcznej opłaty 
tu: 4 osoby x 8,50 zł = 34 zł. 

USTALENIE LICZBY 
MIESZKAŃCÓW: 
 

 liczba wszystkich 
mieszkańców 

 

 liczba rodzin z Kartą 
Dużej Rodziny 

 
 

 liczba dzieci 
uprawnionych do 
zwolnienia z opłaty 

 
 

 liczba mieszkańców 
uwzględniona do 
obliczenia opłaty 

 
 

Wskazać czy jest 
kompostownik. 
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Urząd Gminy Kochanowice dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (dotyczy osób fizycznych).  

Miejscowość i data 

KOCHANOWICE, 12.08.2016r. 

 

Czytelny podpis składającego 

Kowalski Jan 

 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach opłaty lub wpłacania jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 
z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1619 z późn. zm.). 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

Objaśnienia: 
1. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) 

podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym 
pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.  

2. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym 
nastąpiła zmiana. 

3. Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kochanowice deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

4. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. 
5. Numer działki nieruchomości, na której powstają odpady komunalne należy podać w przypadku braku numeru 

porządkowego nieruchomości. 
6. Wypełnienie poz. 38 nie jest obowiązkowe. 
7. Należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. Jako miejsce zamieszkania należy rozumieć 

miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych 
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem 
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 

8. Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko 
uczy się w szkole lub szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

9. Zwolnienie dotyczy trzeciego dziecka i kolejnych dzieci w rodzinie wielodzietnej i przysługuje na podstawie Uchwały 
Rady Gminy Kochanowice  Nr XVII/141/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 
 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Kochanowice w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem pkt 2 objaśnień.  

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których 
usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 
Gminy Kochanowice określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – 
uzasadnione szacunki.      

Wpisać miejscowość i datę 
wypełnienia deklaracji. 

Należy czytelnie się 
podpisać. 

W przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji trzeba będzie liczyć się z wezwaniem ze strony 
Urzędu do usunięcia braków, dlatego w celu uniknięcia dodatkowych wizyt w Urzędzie prosimy  
o rzetelne wypełnienie deklaracji.  

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: 
- Biuro ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Kochcicach, ul. 20 Lecia PRL 55 A, tel. 34 350 61 38. 


