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Załącznik do Uchwały Nr XIV/93/16 

Rady Gminy Horodło 

Z dnia 13 czerwca 2016r. 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

 

 

 

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

gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250). 

 

Składający Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a 

także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

 

Termin składania Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w 

którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.  

 

Miejsce składania Urząd Gminy Horodło 

 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 

Urząd Gminy Horodło 

Ul. Jurydyka 1 

22-523 Horodło 

 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ deklaracja □ korekta deklaracji □ zmiana deklaracji  
  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel □ współwłaściciel 

□ użytkownik wieczysty □ jednostka organizacyjna, osoba 

posiadająca nieruchomość w zarządzie 

lub użytkowaniu 

□ inny podmiot władający 

nieruchomością 

□ osoba sprawująca zarząd 

nieruchomością wspólną 
  

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 



Strona 2 z 3 
 

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej 
 

Nazwa pełna / Imię i Nazwisko 

Identyfikator NIP Numer PESEL 

 

D.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

D.3. DANE KONTAKTOWE 

Numer telefonu 

 

 

 

 
 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

Położenie nieruchomości (adres) 

 

 

 

 

 
 

 
 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1. OSWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części E 

deklaracji zamieszkuje …………….. osób (podać liczbę mieszkańców). 

 

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

będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny: 

□ TAK □ NIE 

  

 

F.2. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

 …………… x ………………… = ………………………………………. zł 

 

(liczba 

mieszkańców) 

 (stawka opłaty)  (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 
 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  

 

………………………….. zł 
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(słownie ……………………………………………………………………………….. 

zł). 

 
  

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

Imię Nazwisko 

 

Data wypełnienia deklaracji Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby 

reprezentującej 

 

 

 

 

 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

Pola jasne wypełnia właściciel. Wypełnić dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 

599). 


