
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

 ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

 

Nazwa i adres siedziby 

organu właściwego do 

przyjęcia deklaracji: 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t. jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) 

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

gminy Grodzisk Mazowiecki, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 pierwsza deklaracja  
– data zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości: ………………………... (należy podać datę zamieszkania pierwszego 

mieszkańca na nieruchomości) 

 

zmiana danych zawartych w deklaracji 
– data zaistnienia zmiany danych: ………………………... (należy podać datę powstania zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. datę zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkałych) 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

właściciel nieruchomości  

 współwłaściciel  

 użytkownik wieczysty 

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna 

 jednostka organizacyjna  

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy jednostek organizacyjnych) 

 

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

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy jednostek organizacyjnych) 

           
 

D. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA (dotyczy osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY (dotyczy 

jednostek organizacyjnych) 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

   

GMINA ULICA NR BUDYNKU 

   

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY NR TELEFONU 

   

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

GMINA ULICA NR BUDYNKU 

   

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY NUMER  TELEFONU 

   



F. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E. 

ZAMIESZKUJE (NALEŻY PODAĆ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW)  

 

Liczba mieszkańców ………… 

G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E. ODPADY 

KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY 

TAK                                            NIE 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty) 

Liczba mieszkańców 

zamieszkujących 

nieruchomość 

wskazaną w części F 

Podstawa 

wyliczenia 

opłaty (liczba 

faktycznie 

zamieszkałych osób) 

Miesięczna stawka opłaty  
(określona w Uchwale Rady Miejskiej w 

Grodzisku Mazowieckim w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz określenia wysokości tej opłat)y 

Wysokość miesięcznej 

opłaty (Iloczyn podstawy 

wyliczenia opłaty oraz stawki 

opłaty za odpady – pozycja 2 x 3 
lub 2 x 4) 

1 2 3 

selektywnie 

4 

nieselektywnie 

5 

Ilość osób  

……………. 

 

……….zł 

 

……….zł 

 

………………….zł/miesiąc 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

 

…………………………. dnia ……………..                          ………………………… 

      (miejscowość)                                                                                                       (czytelny  podpis)  

 
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:  

Objaśnienia zawarte są bezpośrednio przy rubryce, którą należy wypełnić odpowiednimi danymi. 

 
Pouczenie: 

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) 

 


