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1. Numerr PESEL 

 

 

2. Nr dokumentu Załącznik  

do uchwały Nr 

XXIV/167/2012 

Rady Gminy w Besku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

D-O 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz.U.2012r. poz. 391) 

Składający:  Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin składania:  - pierwszą w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

- kolejną w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3.  Nazwa 

WÓJT GMINY BESKO 
 

 A1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

URZĄD GMINY BESKO 

UL. PODKARPACKA 5, 38-524 BESKO 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Okoliczoności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. pierwsza deklaracja  2. korekta deklaracji 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. właściciel, użytkownik lub 

posiadacz, najemca, dzierżawca  

 

 

 2. współwłaściciel, współużytkownik 

lub współposiadacz 
 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

6. Nazwisko 

 
7. Pierwsze imię, drugie imię 

 
8. Numer PESEL 

 
9. Data urodzenia 

 
10. Imię ojca 

 
11. Imię matki 

 
 

D2. ADRES ZAMIESZKANIA 

12. Kraj 

 
13. Województwo 

 
14. Powiat 

 
15. Gmina 

 
16. Ulic 

 
17. Nr domu 

 
18. Nr lokalu 

 
19. Miejscowość 

 
20. Kod 21. Poczta 
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E.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
22. Kraj 

 

23. Województwo 

 
24. Powiat 

 
 

 
   

25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

 
   

29. Miejscowość 

 
30. Kod 

 
31. Poczta 

 
   

32. Numer działki, na której znajduje się nieruchomość 

 
   

 

F. OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

33. Oświadczam, że: 
 dokonuję 

selektywnego zbierania odpadów 
 niedokonuję 

komunalnych z terenu w/w posesji. 
 

G. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT 

34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części E deklaracji  

zamieszkuje  (podać ilość mieszkańców)   osób.   
 

H. ŁĄCZNA KWOTA MIESIECZNEJ OPŁATY – oblicza i wpisuje właściciel 

35.  Liczba osób 
 

 
x  stawka1  = zł 

 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJACEJ WŁAŚCICIELA 
36. Imię 

 
37. Nazwisko 

38. Data wypełnienia (dd-mm-rrrr) 

 
39. Podpis 

 

J. ADNOTACJE 
40. Adnotacje organu 

..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
41. Data (dd-mm-rrrr) 

 
42. Podpis przyjmującego 

 
 

POUCZENIE: 
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w poz. 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawenia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa. 

2. Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.  z późn. zm. właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni  od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 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 
wystąpienia zmiany. 

3. Zgodnie z art. 6o w/w ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadmi komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – Wójt Gminy określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwage uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 

podobnym charakterze. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w szczególności są: 
- Oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem 

potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki, 

-  Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju, 
-  Oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w 

miejscu pracy. 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Besko w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenie stawki tej opłaty.  


