
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Wypełnić należy jasne pola na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, 
kolorem czarnym lub niebieskim.
Podstawa  
prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

Składający Właściciele  nieruchomości  znajdującej  się  w  granicach  administracyjnych  
Gminy  Murów,  przez  których  rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników
wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomość  
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin 
składania

W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź
ustanie  obowiązku  ponoszenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.

Miejsce 
składania

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Przyczyny złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

 1. Złożenie pierwszej deklaracji  2. Korekta deklaracji  3. Zmiana danych

2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub 
zakres obowiązku uiszczenia opłaty)

Rok Miesiąc Dzień

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

   Właściciel
   Współwłaściciel
   Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
   Użytkownik wieczysty
   Inny podmiot



4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI
Osobowość prawna (proszę zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

   1. Osoba fizyczna    2. Osoba prawna    3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Pełna nazwa/Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

Identyfikator

PESEL NIP REGON

Adres/siedziba składającego deklarację

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

Adres nieruchomości (wypełnić jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres składającego)

KRAJ

POLSKA
WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”, należy wybrać jedną możliwość)

  odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 
(papier,  tworzywo     sztuczne,  szkło,  odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,
pozostałe odpady zmieszane)
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
(odpady komunalne nie poddane segregacji)

5. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Łączna liczba osób zamieszkujących posesję:

Stawka opłaty na mieszkańca: 6)

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałej wynosi:
(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących posesję przez stawkę opłaty na mieszkańca)

6. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK 
LUB POJEMNIK NA BIOODPADY (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

  TAK   NIE



7. Oświadczam, że obecnie posiadam pojemniki:
  na odpady  zmieszane o pojemności: ………………... sztuk: ……………………..

                  na bioodpady o pojemności: …………………………. sztuk: …………………….

8. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Na terenie nieruchomości odpady komunalne gromadzone będą w następujących pojemnikach :
(należy podać liczbę pojemników)
typ KP-7
(pojemność 7 m3)

typ 1100
(poj. 1,1 m3)

Inny:

typ 240

(poj. 240 l.)

typ 120 i 110
(poj. 120 l. i 110 l.)

Inny:

Miesięczna  wysokość  opłaty  dla  nieruchomości  niezamieszkałej  wynosi:
(należy  pomnożyć  liczbę  pojemników  na  odpady  zmieszane  przez  stawkę  za
pojemnik ustalonych uchwałą Rady Gminy w Murowie) 6)

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

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

…………………………..                                                           …………………………………
                 data                                                                                                                   czytelny podpis

ADNOTACJE ORGANU

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz

ZAŁĄCZNIKI
 1. …………………………................................................................................................................................

 2. ………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:
1. W przypadku gdy nieruchomość w części jest zamieszkała , a w części niezamieszkała

należy wypełnić obie tabele (nr 5 i 8).
2. Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie

z art.  6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości  i  porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

3. W przypadku  zmiany danych  zawartych  w złożonej  deklaracji  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  Wójta  Gminy
Murów nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie do 14 dni od wystąpienia
zmiany.

4. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających
poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.

5. Niniejszą  deklarację  należy  złożyć  w  siedzibie  Urzędu  gminy  Murów,  
ul. Dworcowa 2, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres.

6. Uchwała  Rady Gminy w Murowie  w sprawie  wyboru  metody ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


