
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/XXXVIII /2017 
Rady Gminy Popów z dnia 30 listopada 2017 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCHPOŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POPÓW 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2017r. poz. 1289), zwana dalej ustawą.  

Składający:  Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.  

Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji:  

Wójt Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. 

Miejsce składania 
deklaracji:  

Urząd Gminy Popów: Zawady, ul. Częstochowska 6 (sekretariat – pokój nr 12) 

ug@gminapopow.pl  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji 1) 

□ Pierwsza deklaracja                         

□ Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający: 1) □ Osoba fizyczna                                 □ Osoba prawna                                                                                                                  

□ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa3) 

 

PESEL (osoby fizyczne) 

           
 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

NIE DOTYCZY 

REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 

NIE DOTYCZY 

Tytuł prawny do nieruchomości 1) 

□ właściciel     □ współwłaściciel     □ użytkownik wieczysty     □ współużytkownik wieczysty 

□ posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)              □ inny (np. zarządca)  

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY/ADRES KORESPONDENCYJNY 

Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 
 

Nr telefonu 
 

E-Mail5) 
 

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1) 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 

42-110 Popów 

Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

mailto:ug@gminapopow.pl


Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C (nie dotyczy spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych) zamieszkuje…………………….osób 4)  

                                                   (liczba mieszkańców) 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 1) 4) 

               □ selektywny                   □ nieselektywny 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Popów w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty 

5) 

1. 

......................................    zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części C 2. 

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

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w poz. 2) 

3. 

.....................................    zł/miesiąc 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 3 należy pomnożyć przez 3) 

 

4. 
………………………………..…   zł/kwartał 

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

 

.................................................................                   ........................................................... 
                        (miejscowość, data)                                                                                     (czytelny podpis) 

F. ADNOTACJE URZĘDU 

 

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 2017 r., poz. 1201  ze zm.) 
 
Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Popów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstawania odpadów 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Popów nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Zgodnie z art. 6o w/w ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w 
przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym  przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminach: 
1) za I kwartał do dnia 15 marca danego roku; 
2) za II kwartał do dnia15 czerwca danego roku; 
3) za III kwartał do dnia 15 września danego roku; 
4) za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku 

na indywidualne konto w ramach rachunku bankowego Gminy prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Zawadach w tytule podając adres nieruchomości, 
na której powstają odpady komunalne, oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości. 

5.  Podanie adresu e-mail jest nie obowiązkowe. 
________________________________________ 
1) Należy zaznaczyć właściwy kwadrat 
2) Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację 
3) Należy podać imię i nazwisko 
4) Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie i gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na: 
a) papier - niebieski pojemnik lub worek, 
b) tworzywa sztuczne (plastik), metale, opakowania wielomateriałowe - żółty pojemnik lub worek, 
c) szkło - zielony pojemnik, 
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji – brązowy pojemnik lub worek, 
e) popiół, żużel paleniskowy – czarny pojemnik lub worek, 
f) pozostałe odpady zmieszane - czarny pojemnik lub worek na odpady pozbawione frakcji wymienionych w punktach od a) do f). 
Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów Wójt Gminy Popów, w drodze decyzji, naliczy opłatę za gospodarowanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
5) W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podwyższoną , a przy wyborze selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać właściwą opłatę podstawową. 


