
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM  
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

Załącznik  
do Uchwały Nr XI/58/15 
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 
z dnia 16 czerwca 2015 r. 

DGOK    DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 
Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
Miejsce składania: 
 
 
Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 
 

 
Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r. poz. 1399 ze zmianami) 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie                
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.  
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,  
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)   

 pierwsza deklaracja 

 zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

 nowa deklaracja składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi        
 
…………………………………… 

              (data zaistnienia zmian) 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 
fizycznymi 

B1. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
 właściciel    

współwłaściciel 
użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością 

      B2. Imię i nazwisko*:  

 
 

 B3. Pełna nazwa**:   

                                                         

 

PESEL*: 
 

REGON**: NIP**: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                       telefoniczną: 

Tak                          numer telefonu:  ………………………………………………………   

  Nie                                                       
                 e-mail: 

Tak                           adres e-mail: …………………………………………………………. 

  Nie                                    

        ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

Kraj: 
 

Województwo: Powiat: 

Gmina: 
 

Miejscowość: Ulica: 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: Kod pocztowy: Poczta: 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY: 

Gmina: 
 

Miejscowość: Ulica: 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: Kod pocztowy: Poczta: 



D. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:  
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 selektywny 

 nieselektywny                       

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -         
DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY: 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie C niniejszej deklaracji zamieszkuje 
………………….. osoba/y (należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości) 

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
………x………..=……………… zł (iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących  nieruchomość oraz stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach*) 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -           
DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, 
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie C niniejszej deklaracji znajdują się 
domki letniskowe w ilości ………. sztuk 
 

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
………x………..=……………… zł (iloczyn liczby domków letniskowych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach*) 

 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie C niniejszej deklaracji nie ma 
domków letniskowych, ale nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku 
 

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
………………….. zł 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ: 

 
……………………………………… 
    (miejscowość i data) 

                                                                                          
                      ……..………………………………….. 
                                (czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE ORGANU: 
 
 

 

 

Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.). 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki deklarację o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
3. W przypadku zmiany danych 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 Tomaszów Mazowiecki nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  
4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 
5. Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać każdego roku, bez uprzedniego wezwania, do dnia 31 marca. 
6. Niezłożenie deklaracji przez zobowiązanego, skutkować będzie wydaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
*Objaśnienia dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
1. Wymieniona w dziale E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców  zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej obowiązującą uchwałą Rady Gminy Tomaszów  Mazowiecki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
2. Wymieniona w dziale F opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
- dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe stanowi iloczyn liczby domków letniskowych oraz ryczałtowej rocznej stawki opłaty 
ustalonej obowiązującą uchwałą Rady Gminy Tomaszów  Mazowiecki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
- dla nieruchomości, na których nie ma domków letniskowych, a wykorzystywane są na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, stanowi kwotę ustaloną 
obowiązującą uchwałą Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki, uzależnioną od sposobu zbierania odpadów. 


