
Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr  V /21/2019 

 Rady Gminy Radzanów 

 z dnia 25 czerwca 2019r. 
  

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2018r. 

poz.1454 ze zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Radzanów.  

Termin składania: 

 

 

Miejsce składania: 

 

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji:  

w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 

uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. *) 

 

Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów. 

 

 Wójt Gminy Radzanów, Radzanów 92A , 26-807 Radzanów 

   

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 
 

 

I. CEL  ZŁOŻENIA DEKLARACJI  :        złożenie pierwszej deklaracji          

   (właściwe zaznaczyć znakiem  x)                                        złożenie nowej deklaracji     …………….……………… 

                                                                                                                               (data zaistnienia zmiany) 
 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE                                 

NAZWISKO IMIĘ 

PESEL                                                                                               TELEFON KONTAKTOWY 1)    

IMIĘ OJCA  1) IMIĘ MATKI 1) 

 

III. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 

IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI   

(należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne) 

GMINA KOD POCZTOWY  

 

POCZTA 

MIEJSCOWOŚĆ NR DOMU NR LOKALU  

 

x

x

x 



 

V.OKREŚLENIE SPOSOBU ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) 

 

                                                         selektywny                                                           nieselektywny  

VI. OBLICZENIE  WYSOKOŚCI OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 

 1. Dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:  

a. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  wskazaną w pkt IV.  

 b.   Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Radzanów w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawek tej opłaty.3) 

 

……………… zł  

    

 2. Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób z pkt 1a. należy pomnożyć przez stawkę opłaty z pkt 1b.) 

 

.......................zł 

       3.  Wysokość kwartalnej opłaty   (kwotę wymienioną w pkt 2  należy pomnożyć przez 3)    

        

 

………………..zł 

 4. Dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości                

wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 4)                     

                                                                                                                                                                                                       ….…………..zł                                                                                   
                                                                                                                                                                                             (stawka opłaty – ryczałt za rok)                                                                                                                            

5. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w pkt 1 jest wyposażona w przydomowy kompostownik,2) 

                           TAK                                                                             NIE 

Objaśnienia: 

*) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Radzanów 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. 

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. (Nie dotyczy to przypadku uchwalenia 

nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

1) Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe,  

2) Należy wybrać jeden sposób i  zaznaczyć znakiem x  

3) W przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy wybrać podstawową stawkę opłaty,              

a w przypadku nieselektywnego wyższą  stawkę opłaty ustaloną w uchwale  Rady Gminy w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

4) Dla każdej posiadanej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania                                  

i odbierania odpadów komunalnych  należy wybrać  ryczałtową stawkę opłaty, a w przypadku nieselektywnego wyższą ryczałtową stawkę 

opłaty ustaloną w uchwale  Rady Gminy w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek tej opłaty.  

Opłatę należy wpłacać w terminach do: 15 marca danego roku za I kwartał; do 15 maja danego roku za II kwartał; do 15 września 

danego roku za III kwartał;   do 15 listopada danego roku za IV kwartał, natomiast ryczałtową opłatę roczną  do 15 września  
danego roku sołtysowi lub przelewem na rachunek bankowy   Urzędu Gminy w Radzanowie nr konta:  33 9117 0000 0300 4532 2000 0360, 

w tytule podając rodzaj wpłaty, adres nieruchomości,  na której powstają odpady komunalne oraz okres, którego dotyczy opłata. 

Pouczenie: 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym                                 

w administracji ( tj; Dz. U. z 2018 r. poz. 1314). 

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

(Miejscowość, data )                                                                                                               ( czytelny podpis składającego deklarację) 

  

  


