
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/ 252 /13 
Rady Gminy Cegłów 

z dnia 23 maja 2013 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna  
 

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U.2012.391 j.t.) 

Składający: 
 

właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,  osoby zamieszkujące 
sezonowo a także inne podmioty władające nieruchomością zamieszkałą położoną 
na terenie Gminy Cegłów 

Termin składania: 
 

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w 
deklaracji . 
Po wejściu w życie uchwały Rady Gminy pierwsza deklaracja składana jest do 31 
maja 2013 r. 

Organ właściwy 
do złożenia deklaracji Wójt Gminy Cegłów 

Miejsce składania  
 

Urząd Gminy w Cegłów 
ul. Kościuszki 4 
05-319 Cegłów 

 
Wypełnić pola białe, komputerowo lub ręcznie, czytelnie drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem 
 
A. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI ( zaznaczy ć właściwy 
kwadrat) 

� pierwsza deklaracja                                               � korekta / zmiana danych zawartych 
                                                                                         w pierwszej deklaracji 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
� właściciel 
� współwłaściciel 
� użytkownik wieczysty 
� zarządca nieruchomości 
� jednostka organizacyjna 
� inny podmiot: ……………………………. 
         należy zaznaczyć jedną z możliwości powyżej  
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Rodzaj składającego deklarację 
� osoba fizyczna 
� osoba prawna 
� jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
         należy zaznaczyć jedną z możliwości powyżej 

Nazwa pełna / Imię i nazwisko 

PESEL NIP 
 

REGON 
 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Kraj Województwo 

 
Powiat 
 



Gmina 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

Ulica Numer domu Numer lokalu 
 

Miejscowość 
 

Telefon kontaktowy* E-mail* 

*pola wypełniane dobrowolnie 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 
Ulica 
 

Numer domu Numer lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 
 
1. Rodzaj zabudowania:                                            2. Rodzaj zabudowania: 
�             Budynek mieszkalny jednorodzinny.       �              Budynek zamieszkały sezonowo 
�             Budynek mieszkalny wielorodzinny, 
� Inny budynek zamieszkały 
F. Wybierając rodzaj zabudowania z części E. kolumna 1, należy wypełnić okno F.1  
     Wybierając rodzaj zabudowania z części E. kolumna 2, należy wypełnić okno F.2. 
F.1 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
…………… (należy podać liczbę) gospodarstw domowych. 
Definicja : gospodarstwo domowego (wg GUS): Zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających 
razem i wspólnie utrzymujących się.  
Jednocześnie oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w części E będą zbierane w 
sposób: 
�     selektywny – opłata 15,00 zł za jedno gospodarstwo domowe* 
�      zmieszany  - opłata 30,00 zł za jedno gospodarstwo domowe* 

*Opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Cegłów. 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
……. (liczba gospodarstw domowych) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych 
(słownie: …………………………………………………………………… złotych) 

F.2 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI P OWSTAŁYMI 
       SEZONOWO 
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
…………… (należy podać liczbę) gospodarstw domowych. 
Jednocześnie oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w części E będą zbierane w 
sposób: 
�     sezonowo selektywnie - opłata roczna 90,00 zł za jedno gospodarstwo domowe* 
�     sezonowo nieselektywnie - opłata roczna 180,00 zł za jedno gospodarstwo domowe* 

*Opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Cegłów. 
 
Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
……. (liczba gospodarstw domowych) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych 
(słownie: …………………………………………………………………… złotych) 

Oświadczam, iż na nieruchomości przebywam w miesiącach (Zaznaczyć właściwy miesiąc wstawiając „x”)  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
            



G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. ). 
 
Imię Nazwisko 

 

Data wypełnienia deklaracji 
 
 

 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby 
reprezentującej składającego (niepotrzebne skreślić) 

 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z odrębnymi przepisami 
 
 
Objaśnienia: 

1. Deklarację w części A-G wypełnia składający deklarację. 
2. Weryfikacja informacji podanych w niniejszej deklaracji będzie prowadzona na 

podstawie informacji / deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, ewidencji 
ludności lub innych danych będących w posiadaniu Wójta Gminy Cegłów. 

3. Właściciel nieruchomości składa deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa nową 
deklarację do Wójta Gminy Cegłów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się poczynając od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

6. Zamieszkanie sezonowe oznacza przebywanie pod wskazanym adresem do 6 miesięcy 
włącznie w ciągu roku (w przypadku zaznaczenia więcej niż 6 miesięcy w części F2 
należy wypełnić część F.1). 

7. W celu weryfikacji zbiórki odpadów należy wypełnić tabelkę z miesiącami 
przebywania w budynku zamieszkania sezonowego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/ 252 /13 
Rady Gminy Cegłów 
z dnia 23 maja 2013r. 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna  
 

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U.2012.391 j.t.) 

Składający: 
 

właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością niezamieszkałą położoną na terenie Gminy Cegłów 

Termin składania: 
 

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w 
deklaracji . 
Po wejściu w życie uchwały Rady Gminy pierwsza deklaracja składana jest do 31 
maja 2013 r.  

Organ właściwy 
do złożenia deklaracji Wójt Gminy Cegłów 

Miejsce składania  
 

Urząd Gminy w Cegłów 
ul. Kościuszki 4 
05-319 Cegłów 

 
Wypełnić pola białe, komputerowo lub ręcznie, czytelnie drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem 
 
A. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI ( zaznaczy ć właściwy 
kwadrat) 
� pierwsza deklaracja                                               � korekta / zmiana danych zawartych 
                                                                                         w pierwszej deklaracji 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
� właściciel 
� współwłaściciel 
� użytkownik wieczysty 
� zarządca nieruchomości 
� jednostka organizacyjna 
� inny podmiot: ……………………………. 
         należy zaznaczyć jedną z możliwości powyżej  
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Rodzaj składającego deklarację 
� osoba fizyczna 
� osoba prawna 
� jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
         należy zaznaczyć jedną z możliwości powyżej 

Nazwa pełna / Imię i nazwisko 

PESEL NIP 
 

REGON 
 

 

 

 



 

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Kraj Województwo 

 
Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

Ulica Numer domu Numer lokalu 
 

Miejscowość 
 

Telefon kontaktowy* E-mail* 

*pola wypełniane dobrowolnie 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 
Ulica 
 

Numer domu Numer lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 
 
Rodzaj zabudowania: 
�             Brak budynków. 
�             Budynek prowadzenia działalności gospodarczej. 
�             Budynek zakładu pracy. 
� Budynek zakwaterowania zbiorowego. 
� Inny rodzaj zabudowy. 
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji są wytwarzane odpady 
komunalne i będą gromadzone w pojemnikach o objętości: 
�  120l, 
�  240 l, 
�  1100 l 
�  Kontenerach KP-7 
 

Jednocześnie oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w części E będą zbierane w 
sposób: 
�  selektywny 
�  zmieszany 
 

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych wytworzonych i składowanych miesięcznie w 
pojemnikach wynosi: 
120 l - ……….(liczba pojemników) 
240l - ………..(liczba pojemników) 
1100l - ………(liczba pojemników) 
Kontener KP-7 - ……….(liczba kontenerów) 
 

Prognozowana opłata miesięczna: 
……. (liczba pojemników) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych, 
……. (liczba pojemników) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych, 
……. (liczba pojemników) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych, 
……. (liczba pojemników) x ……. (stawka opłaty) = ……… złotych, 
Łączna prognozowana opłata miesięczna wynosi ………… zł 
(słownie: …………………………………………………………………… złotych) 



*Opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Cegłów. 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. ). 
 
Imię Nazwisko 

 

Data wypełnienia deklaracji 
 
 

 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby 
reprezentującej składającego (niepotrzebne skreślić) 

 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 

 
 
Pouczenie: 
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z odrębnymi przepisami 
 
 
Objaśnienia: 

1. Deklarację w części A-G wypełnia składający deklarację. 
2. Weryfikacja informacji podanych w niniejszej deklaracji będzie prowadzona na 

podstawie informacji / deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, ewidencji 
ludności lub innych danych będących w posiadaniu Wójta Gminy Cegłów. 

3. Właściciel nieruchomości składa deklarację w ciągu 14 dni od dnia wytworzenia 
odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa nową 
deklarację do Wójta Gminy Cegłów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

5. Właściciel nieruchomości składa nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia zmiany 
uchwałą Rady Gminy wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się poczynając od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

 

 
 
 
 


