
 
Załącznik  do Uchwały  

Nr VI/61/2019 Rady Gminy Fabianki 
z dnia 18 września 2019 r. 

 

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY FABIANKI 

 

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 250 z późn. zm.) 

 

 

Składający: 

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu a także innych 
podmiotów władających nieruchomością. 

 

 

Miejsce składania:             

 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Fabianki 87B 

87-811 Fabianki   

 

 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:  

     

 

 

Wójt Gminy Fabianki 

 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub 
granatowym. 

 

 

 

 



A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 pierwsza deklaracja   zmiana danych zawartych w deklaracji 

 

B.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 właściciel   współwłaściciel 
 

 użytkownik wieczysty  inny podmiot władający nieruchomością 

(najemca lokalu) 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu (zarząd wspólnoty, zarząd spółdzielni mieszkaniowej) 

 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

 osoba fizyczna 
 

 osoba prawna      

    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

Nazwisko i imię (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

  

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

Adres e-mail: 

 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

 

REGON/NIP (dotyczy osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 



D. ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY (dotyczy osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej) 

 

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli inny niż w części D) 

 

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 ZABUDOWA JEDNORODZINNA   (budynek mieszkalny jednorodzinny) 
 

 

 ZABUDOWA WIELORODZINNA   (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale 
mieszkalne) 

 

 



G. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 

 

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

zamieszkuje   

……………… osób. 

  

 

H. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka 
opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Fabianki w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi): 

 

 

 

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

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

opłaty) 

   

 

 

                  

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

   

 

 

 

I. OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW (zaznaczyć jeden kwadrat) 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady 
komunalne będą zbierane w sposób: 

 selektywny  nieselektywny (zmieszany 

 



J. OŚWIADCZENIE O POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI  

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

Oświadczam, iż powstające na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji 

odpady biodegradowalne będą podlegać:  

 kompostowaniu na terenie mojej nieruchomości przy użyciu przydomowego 
kompostownia o pojemności …………………. 

 zbieraniu selektywnemu do wyznaczonych pojemników/worków i odbiorze przez firmę 
wywozową, lub przekazaniu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 

 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych 
ze stanem faktycznym (art. 54, 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks Karny Skarbowy). 

 

 

 

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

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

 (miejscowość i data wypełnienia)                                                                      (czytelny podpis) 

 

 

  ……………………………………………… 

  (miejscowość i data zaistnienia) 

 

 



L. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

1) 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 2019 r. poz. 1438; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1501, poz. 1553 i poz. 1579.). 

 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Fabianki 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. 

 

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 do Urzędu Gminy Fabianki nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. 

 

4) W przypadku nie wpłacenia w określonych Uchwałą Rady Gminy w Fabiankach terminach kwoty opłaty 
wyliczonej w części J albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2019 r. poz. 1438; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1501, poz. 1553 i 
poz. 1579). 

 

5) Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie 
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty 
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 

Objaśnienia: 

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer 
PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 
 

2) W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika składający deklarację 
zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo.  

 


