
DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 
Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Raszków, przez których rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania 
 
Miejsce składania 

 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca . 
1. Osobiście lub listownie: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków. 
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 
a) sposób przesyłania: dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy i 
Miasta Raszków udostępnionej na platformie ePUAP. 
b) rodzaje podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 
pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, 
potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP. 

Termin płatności  Nie później niż do ostatniego dnia roboczego miesiąca. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu 
Gminy i Miasta Raszków tj.: Raszków, ul. Rynek 32 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Raszków. 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, dużymi, drukowanymi literami.  
 

A. ORGAN WŁA ŚCIWY, DO KTÓREGO SKŁADANE S Ą DEKLARACJE:  

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków  
Raszków, ul. Rynek 32 
63-440 Raszków 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI     

 pierwsza deklaracja 
 zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji: data zmiany (dzień/miesiąc/rok) __ / __ / ____r. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę   
C.1. Forma władania nieruchomością  (proszę wpisać X we właściwą kratkę) 

 własność  
 zarząd  

 współwłasność 
 użytkowanie 

 użytkowanie wieczyste 
 inne władanie nieruchomością 1) 

 

C.2. Składający deklarację (proszę wpisać X we właściwą kratkę) 
 osoba fizyczna  osoba prawna   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę: 
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi    **dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi     *** informacja nieobowiązkowa 
NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL** 

      

TELEFON KONTAKTOWY*** 

      
ADRES E-MAIL*** 

      

D.1. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę: 
KRAJ: 
      

WOJEWÓDZTWO: 
      

POWIAT: 
      

GMINA: 
      

ULICA: 
      

NR DOMU: 
      

NR LOKALU: 
      

MIEJSCOWOŚĆ: 
      

KOD POCZTOWY: 
      

POCZTA: 
      

D.2. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę: 
(wypełnić jeżeli adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby/zamieszkania składającego deklarację) 
KRAJ: 
      

WOJEWÓDZTWO: 
      

POWIAT: 
      

GMINA: 
      

ULICA: 
      

NR DOMU: 
      

NR LOKALU: 
      

MIEJSCOWOŚĆ: 
      

KOD POCZTOWY: 
      

POCZTA: 
      

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU NALNYMI    
(należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne) 
UWAGA : Dane dotyczą jednej nieruchomości, w sytuacji władania kilkoma nieruchomościami należy złożyć dla każdej nieruchomości odrębną deklarację. 
KRAJ: 
      

WOJEWÓDZTWO: 
      

POWIAT: 
      

GMINA: 
      

ULICA: 
      

NR DOMU: 
      

NR LOKALU: 
      

MIEJSCOWOŚĆ: 
      

KOD POCZTOWY: 
      

POCZTA: 
      



F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę O RODZAJU ODBIERANYCH ODPADÓW  (odpowiednie 
zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną możliwość) 
 
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):       
                   

 selektywne  nieselektywne 

G. OBLICZANIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
1. Rodzaj gospodarstwa       
    domowego (należy poniżej   
zakreślić odpowiedni 
kwadrat) 

2. Liczba gospodarstw     
    domowych (należy podać 
liczbę gospodarstw domowych 
prowadzonych na terenie 
nieruchomości w każdym lokalu 
mieszkalnym i budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym) 

3. Stawka opłaty za miesiąc 
(należy podać stawkę opłaty  – 
patrz: objaśnienia pkt.2) 

4. Kwota opłaty za miesiąc 
(liczona jako iloczyn liczby 
gospodarstw domowych 
prowadzonych na terenie 
nieruchomości oraz stawki tej 
opłaty) 

 1 – osobowe                   

 2 – osobowe                   

 3 – osobowe i więcej                   

 
ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY (suma pozycji z kolumny nr4)..... .................................. 
 

      
Data: 

 
 
Czytelny podpis: 

 
Uwaga: 
W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych, należy dołączyć wykaz gospodarstw domowych będących w ich 
zarządzie. 
 

J. ADNOTACJE URZĘDU: 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie  
• W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą terminach kwoty niniejszej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości 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 2014 r.  poz. 1619 ze zmianami), 

• W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy i 
Miasta Raszków w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

• Właściciel nieruchomości w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązany jest złożyć deklarację do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia takich okoliczności. 

Objaśnienia 
1) poprzez inne władanie nieruchomością należy rozumieć posiadanie nieruchomości samoistne (także bezumowne posiadanie) jak i zależne (np.: najem, 

dzierżawa, użyczenie) oraz dzierżycieli, 
2) stawka opłaty ustalona na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków XV/113/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.. w sprawie wyboru metody  

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
Miesięczna stawka naliczana od gospodarstwa domowego3)  za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
a) 1 – osobowe gospodarstwo = 20  zł 
b) 2 – osobowe gospodarstwo = 28  zł 
c) 3 – osobowe i więcej gospodarstwo = 35 zł 
Miesięczna stawka naliczana od gospodarstwa domowego  za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 51 zł. 

3) pod pojęciem gospodarstwo domowe należy rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu (pomieszczeniu 
mieszkalnym/budynku), utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie. 
 

 


