
UCHWAŁA NR XXII/221/2016
RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe i domki letniskowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
t.j.(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)

Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe i domki letniskowe wraz z  wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący 
załącznik nr 1 (właściciele nieruchomości zamieszkałej), załącznik nr 2 (właściciele nieruchomości niezamieszkałej) 
oraz załącznik nr 3 (nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe i domki letniskowe).

2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oświadczenie albo dokument 
potwierdzający fakt zamieszkiwania w innej gminie osoby zameldowanej na tej nieruchomości, jeżeli taki fakt 
zaistniał,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający 
zaprzestanie lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taki fakt zaistniał.

3. Właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne lub w części mieszkańcy zamieszkują sezonowo zobowiązani są do złożenia osobnej 
deklaracji dotyczącej każdej części nieruchomości  (części nieruchomości zamieszkałej, części nieruchomości 
niezamieszkałej lub zamieszkałej sezonowo).

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
Mszana Dolna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej   nieruchomości odpadów 
komunalnych,  lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty;

2) kiedy nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji ( korekta deklaracj).

2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-
deklaracje):

1) format oraz układ informacji i powiązań między nimi jest zdefiniowany w schemacie XSD.

2) e-deklaracje można składać wyłącznie z użyciem interaktywnego formularza HTML dostępnego przez przeglądarkę 
internetową. Formularz ten jest udostępniany na Stronie Publicznej Gminy w Systemie DOC.pl i kontroluje on 
poprawność wprowadzonych danych.

3) Złożenie deklaracji wymaga opatrzenia jej podpisem elektronicznym. Dopuszcza się dwa rodzaje podpisu 
elektronicznego:

a) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wymaga 
posiadania karty do podpisu, czytnika oraz aplikacji podpisującej)

b) Podpis Profilem Zaufanym ePUAP (wymaga posiadania Profilu Zaufanego) W przypadku gdy osoba nie jest w 
posiadaniu podpisu elektronicznego może deklarację wydrukować, podpisać i wysłać pocztą albo złożyć osobiście 
do Urzędu Gminy.

4) Cały proces przesyłania e-deklaracji jest zabezpieczony protokołem SSL i szyfrowany algorytmem AES- 256 o 
długości klucza 256 bitów, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.
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§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Mszana Dolna Nr XLI/458/2014 z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ( Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014 r. z poz. 1183 z późń. zm.) oraz  
uchwała Rady Gminy Mszana Dolna Nr XXI/199/2016  z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych ( Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 2319)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksandra Kania
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Nr indywidualnego konta bankowego: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
                                                                                           (wypełnia organ) 

 

 

 

Zał.nr 1 do Uchwały XXII/221/2016 

Rady Gminy Mszana Dolna 

 z dnia 29 kwietnia 2016r. 

Proszę wypełnić jasne pola  deklaracji, dużymi  drukowanymi  literami! 

 

Deklaracja o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi – 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

 

Data złożenia deklaracji:  _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ 
                                                             Dzień     Miesiąc        Rok  

 

Podstawa 

prawna 

Ustawa  z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach  (Dz.U.2016 

poz. 250 ze zm.)  

Składający  

deklarację 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami , na których zamieszkują 

mieszkańcy  położonych  na terenie Gminy Mszana  Dolna 

Miejsce 

składania  

deklaracji 

Urząd Gminy Mszana  Dolna, ul. Spadochroniarzy  6  34-730 Mszana  Dolna,  Punkt Obsługi 

Klienta lub Sekretariat  

Termin  

składania  

deklaracji 

W terminie 14 dni  od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia , w którym nastąpiły zmiany danych  

określonych w deklaracji.  

 

A. Organ właściwy do złożenia  deklaracji:  

Wójt Gminy Mszana  Dolna  

 

B. Obowiązek złożenia deklaracji. 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę  zaznaczyć  krzyżykiem właściwy kwadrat): 

 

 

Pierwsza deklaracja:      

Korekta/Zmiana danych zawartych w pierwszej  deklaracji: (data zaistnienia zmian: …………………….) 

 

 

C. Składający deklarację (proszę  zaznaczyć  krzyżykiem właściwy kwadrat):  

- Właściciel nieruchomości                   - Użytkownik lub posiadający nieruchomość w zarządzie    

- Użytkownik wieczysty                        - Najemca, dzierżawca    

- Współwłaściciel                                   - Inny    

 

 

D. Dane składającego deklarację (proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwy  kwadrat) 

Nazwa pełna/Imię i nazwisko (imię ojca) 

 

 

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Adres zamieszkania 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr Domu Nr Lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr tel.  

komórkowego 

Nr tel.  

stacjonarnego 

e-mail: 

 

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady  komunalne 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Osiedle Nr Domu Nr Lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 
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F.  Oświadczenia  dotyczące nieruchomości zamieszkałych: 

1. Oświadczam że  odpady z nieruchomości  będą zbierane w sposób: (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat) 

                    Selektywny                                                                         Nieselektywny    

 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości  znajduje/ą się ………………… gospodarstwa domowe (proszę 

podać liczbę gospodarstw domowych)   

 

3. Oświadczam, że na terenie  nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

………………………… osób (proszę podać liczbę mieszkańców)  

4. Oświadczam, że odpady z terenu nieruchomości winny  być odbierane z częstotliwością: ( zaznaczyć 

krzyżykiem właściwy kwadrat) 

                Podstawową ( 1 raz w miesiącu)                                   Zwielokrotnioną 

                                                                                                          2 razy w miesiącu  

                                                                                                          4 razy w miesiącu  
 

 

G. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  

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

 

Wysokość opłaty została wyliczona w następujący sposób:  

   

Liczba  gospodarstw  domowych   x  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi x liczba 

określająca częstotliwość odbioru  odpadów w miesiącu = opłata miesięczna  

 

 

 

 

 

H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 

 

 

 

………………………………………..                                                     …………………………………... 
                        (miejscowość , data)                                                                                                                    (podpis) 

 

 

I. Adnotacje organu: 
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Pouczenie: 

W przypadku nie uiszczenia  kwoty opłaty  z poz. G  lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2014r. , poz. 1619 z późn. zm.).  
 

 

 

Objaśnienia: 

 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  deklarację do Wójta  Gminy Mszana  

Dolna 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. 

 

2. 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 

zobowiązany złożyć  nową  deklarację do Wójta Gminy Mszana  Dolna w terminie  14 dni od 

dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.  

 

3. W razie niezłożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  w deklaracji, Wójt 

Gminy Mszana  Dolna określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę  uzasadnione szacunki.  

 

4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna 

Uchwała. 

 

5. Jako gospodarstwo domowe  uważa się osobę lub  zespół osób spokrewnionych lub 

niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.   
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Zał. nr 2 do Uchwały  Nr XXII/221/2016 

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia     

29 kwietnia 2016r.  
Proszę wypełnić jasne pola deklaracji, dużymi drukowanymi literami! 

 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 
 

Data złożenia deklaracji:  _ _ - _ _ - _ _ _ _  
 Dzień Miesiąc Rok  

   
Podstawa Ustawa  z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach  (Dz. U. z  

prawna 2016r., poz. 250  ze zm.)  

Składający Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników  

deklarację wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub  
 użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami , na których nie  

 zamieszkują mieszkańcy,  położonych na terenie Gminy Mszana  Dolna  

Miejsce Urząd Gminy Mszana Dolna , ul. Spadochroniarzy 6  34-730 Mszana  Dolna,  Punkt Obsługi  

składania Klienta lub Sekretariat    

deklaracji     

Termin 
W terminie 14 dni  od dnia powstania odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.  

składania    

deklaracji     

 
A. Organ właściwy do złożenia deklaracji:  
Wójt Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna 

 
B. Obowiązek złożenia deklaracji. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia 

deklaracji (proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat): 

 
Pierwsza deklaracja:  
Korekta/Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji: (data zaistnienia zmian: …………………….) 

 
 

C. Składający deklarację (proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat):  

Właściciel nieruchomości    Użytkownik lub posiadający nieruchomośćw zarządzie 
Użytkownik wieczysty    Najemca, dzierżawca  

Współwłaściciel     Inny  
    

    

D. Dane składającego deklarację (proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat)  

Osoba fizyczna Osoba Prawna Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
Nazwa pełna/Imię i nazwisko 
(imię ojca)       

       

REGON _ _ _ _ _ _ _ _ _    PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      

Adres siedziby / Adres zamieszkania     

Kraj   Województwo  Powiat  

Gmina   Ulica   Nr Domu Nr Lokalu 
Miejscowość   Kod pocztowy  Poczta  

Nr telefonu   Nr telefonu  e-mail:  

Komórkowego:   Stacjonarnego:    
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E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne  
Kraj Województwo Powiat  

Gmina Osiedle Nr Domu Nr Lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta  

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 
 

F. Oświadczenia dotyczące nieruchomości niezamieszkałych:  
1. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyć krzyżykiem właściwy 

kwadrat) SelektywnyNieselektywny 
 
2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości prowadzę działalność:  
opis rodzaju działalności: ……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. w ramach której, średnio na dzień: 
1) jest zatrudnionych pracowników …………………  
2) w szkole uczy się uczniów ………………………..  
3) w przedszkolu przebywa dzieci ………………………  

4) lokal handlowy ma powierzchnię ………………..m
2
   

5) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych …………….  
6) w pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym  itp. znajduje się łóżek ……………szt.  
7) przebywa interesantów ………………………….  
8) inne……………………………  
 
3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 

komunalne gromadzone są w następujących pojemnikach:  
   Pojemniki na odpady (należy podać liczbę posiadanych pojemników poszczególnych wielkości) Liczba 
 Dopuszczalna  pojemników powinna być dostosowana do wymogów określonych w regulaminie utrzymania czystości i 
 pojemność  porządku w Gminie Mszana Dolna.        

 pojemników  

 
60 l 120 l 240 l 1100l  5 m

3  7 m
3  10 m

3 
             

 Liczba pojemników           

 [szt.]           
         

4. Oświadczam, że odpady z terenu nieruchomości winny być odbierane z częstotliwością: (zaznaczyć  
krzyżykiem właściwy kwadrat)          

 Podstawową(1 raz w miesiącu)  Zwielokrotnioną     

      2 razy w miesiącu     

      4 razy w miesiącu     
 
G. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ….……………….. zł. 
 
Wysokość opłaty miesięcznej stanowi sumę kwot opłat  za poszczególne pojemniki  wskazane w pkt. F deklaracji. 
 

Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej:  
Liczba poj. 60l x stawka opłaty za poj. 60l + liczba poj.120l x stawka opłaty za poj. 120l + liczba poj. 240l x 
stawka opłaty za poj. 240l. + liczba poj. 1100l x stawka opłaty za pij. 1100l + liczba poj. 5m3 x stawka 
opłaty za poj. 5m3 + liczba poj. 7m3 x stawka opłaty za poj. 7m3 + liczba poj. 10m3 x stawka opłaty za poj. 
10m3 x liczba określająca częstotliwość wywozu w miesiącu = kwota miesięcznej opłaty 
 
 
UWAGA:  

1. Minimalna pojemność pojemników w jakie należy zaopatrzyć nieruchomość na terenie 
Gminy Mszana Dolna wynosi 60l.  
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H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 
 ……………………………………….. …………………………………... 
 (miejscowość , data) (podpis) 

    
 I. Adnotacje organu:   

    
 
 
 

Pouczenie:   
1. W przypadku nie uiszczenia kwoty opłaty z poz. G lub 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 
(Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.).  

 
 
 

Objaśnienia: 
 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Mszana Dolna o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2. 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 
zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Mszana Dolna w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.  

 
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Mszana 

Dolna określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.  
 

4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.  
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Nr indywidualnego konta bankowego: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
                                                                                           (wypełnia organ) 

 

 

 

Zał.nr 3 do Uchwały Nr XXII/221/2016  

Rady Gminy Mszana Dolna 

 z dnia 29 kwietnia 2016r. 

Proszę wypełnić jasne pola  deklaracji, dużymi  drukowanymi  literami! 

 

Deklaracja o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi – dla 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe i domki 

letniskowe 

 

Data złożenia deklaracji:  _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ 
                                                             Dzień     Miesiąc        Rok  

 

Podstawa 

prawna 

Ustawa  z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach  (Dz.U.z 2016 

poz. 250 z późń. zm.)  

Składający  

deklarację 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami , wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz domków  letniskowych 

 

Miejsce 

składania  

deklaracji 

Urząd Gminy Mszana  Dolna, ul. Spadochroniarzy  6  34-730 Mszana  Dolna,  Punkt Obsługi 

Klienta lub Sekretariat  

Termin  

składania  

deklaracji 

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku 

opłaty lub wysokość opłaty.  

 

A. Organ właściwy do złożenia  deklaracji:  

Wójt Gminy Mszana  Dolna  

 

B. Obowiązek złożenia deklaracji. 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę  zaznaczyć  krzyżykiem właściwy kwadrat): 

 

 

Pierwsza deklaracja:      

Korekta/Zmiana danych zawartych w pierwszej  deklaracji: (data zaistnienia zmian: …………………….)  

 

 

C. Składający deklarację (proszę  zaznaczyć  krzyżykiem właściwy kwadrat):  

- Właściciel nieruchomości                   - Użytkownik lub posiadający nieruchomość w zarządzie    

- Użytkownik wieczysty                        - Najemca, dzierżawca    

- Współwłaściciel                                  - Inny    

 

 

D. Dane składającego deklarację (proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwy  kwadrat) 

Nazwa pełna/Imię i nazwisko ( imię ojca) 

 

 

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Adres zamieszkania 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr Domu Nr Lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr tel.  

komórkowego 

Nr tel.  

stacjonarnego 

e-mail: 

 

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady  komunalne 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Osiedle Nr Domu Nr Lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 
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F.  Oświadczenia  dotyczące nieruchomości zamieszkałych: 

1. Oświadczam że  odpady z nieruchomości  będą zbierane w sposób: (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat) 

                    Selektywny                                                                         Nieselektywny    
 

G. Obliczenie wysokości opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  

 

1. Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………….. zł.  

 

  Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jest to opłata ryczałtowa roczna i wynosi: 

 100,00 zł. w przypadku selektywnej zbiórki odpadów 

 200,00 zł. w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów 

 

 

H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 

 

 

………………………………………..                                                     …………………………………... 
                        (miejscowość , data)                                                                                                                    (podpis) 

 

 

I. Adnotacje organu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pouczenie: 

1.W przypadku nie uiszczenia  kwoty opłaty  z poz. G  lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

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

czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.1619 z dnia 2014.11.20)  

 

Objaśnienia: 

 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Mszana Dolna o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty. 

 

2. 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 zobowiązany złożyć  nową  

deklarację do Wójta Gminy Mszana  Dolna w terminie  14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca, 

w którym nastąpiła zmiana.  

 

3. W razie niezłożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  w deklaracji, Wójt Gminy Mszana  Dolna określi 

w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę  

uzasadnione szacunki.  
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