


Załącznik nr 1  

         do uchwały Nr XXXI/185/17 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 .11. 2017 r. 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1289 z późn. zm.) 

Składający Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych 

określonych w deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana 

Miejsce składania Urząd Gminy Kunice 59-216 Kunice ul. Gwarna 1 

WYPEŁNIĆ JASNE POLA DUŻYMI LITERAMI, KOLOREM NIEBIESKIM LUB CZARNYM 
 

A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO  ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY KUNICE 

B. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    pierwsza deklaracja                                                                 korekta / zmiana danych 

zawartych w złożonej 

już deklaracji Wskazanie przyczyny zmian (np. sposobu zbiórki odpadów, zmiana ilości zamieszkujących osób spowodowane urodzeniem się dziecka, zmianą miejsca 

zamieszkania, zgonem) 

   data zamieszkania na nieruchomości                                       data nastąpienia zmiany 

  

 ……………………………………………….                ………………………………………………. 

C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel nieruchomości  

w zabudowie jednorodzinnej
1
 

  właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
2
 

 właściciel nieruchomości 

 współwłaściciel nieruchomości 

 użytkownik wieczysty 

  osoba posiadająca nieruchomość  

w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie 

nią władająca 

   wspólnota mieszkaniowa D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

D.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna   osoba prawna   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

D.2. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa składającego deklarację (dot. pozostałych osób i jednostek) 

 

D.3. DANE IDENTYFIKACYJNE 

PESEL REGON 
3
 NIP/Nr KRS 

3
 

ADRES ZAMIESZKANIA (dot. osób fizycznych)  / ADRES SIEDZIBY (dot. pozostałych osób i jednostek) 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu E-mail 

D.4.  ADRES  DO  KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli inny niż podany w D.3) 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu E-mail 



 

D.5. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ZOBOWIĄZANEGO DO 

ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wypełnić w przypadku, gdy właściciela reprezentuje podmiot upoważniony; podać 

dane analogicznie jak w pkt D2-D4)
4
 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
5

 

Miejscowość/Ulica Nr domu Nr lokalu N

r

 

l

o

k

a

l

u 

Numer ewidencyjny działki w rejestrze               

gruntów (w przypadku braku numeru domu) 

 

Lokalizacja pojemnika lub boksu śmietnikowego, 

jeżeli jest inny niż adres nieruchomości 

 

Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której 

dotyczy deklaracja, prowadzić będę 

kompostownik i rezygnuję ze zbiórki odpadów 

biodegradowalnych w pojemniku 

 
 

 

 

F.OŚWIADCZM, ŻE ODAPADY 

POWSTAJĄCE NA NIERUCHMOŚCI 

BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB 

SELEKTYWNY 

 Tak                               Nie 

  

N

i

e G.OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI (liczona jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez 

Radę Gminy w Kunicach) 

 

 

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

                             liczba osób zamieszkujących                                     stawka opłaty                                    wyliczona miesięczna kwota opłaty w PLN 

                                         nieruchomość *                                                                                                                                                             

H. PODPIS SKAŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

 Imię  Nazwisko 

 Data wypełnienia deklaracji  Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej 

składającego (niepotrzebne skreślić) 

I. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DERKLARACJĘ/ADNOTACJE ORGANU 

 

    

 
* Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/184/17 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 listopada 2017 r. rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny i mające na utrzymaniu 
pięcioro dzieci i więcej, zwolnione są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu należy wypełnić załącznik nr 2 do powyższej uchwały.



 

 

Pouczenie 

W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289). 

 

1. Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w uchwale XXXI/184/17 Rady Gminy w Kunicach z 

dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na 

terenie Gminy Kunice. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kunice 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. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do 

danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kunice 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 w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. 

5. Po doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości 

tej opłaty, w tym stawki opłaty. 

6. Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, 

dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. 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 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. 

8. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do 

danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kunice 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 w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

9. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Kunice zawiadamia właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 

podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

10. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 

zawiadomieniu, Wójt Gminy Kunice wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. 

11. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczoną samodzielnie przez właściciela nieruchomości należy uiścić w terminach 

określonych w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Gminy Kunice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

12. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach w następnych miejscach: 

- sekretariat Urzędu Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice 

13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się: 

- przelewem na rachunek bankowy podany do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunice 

- w banku, placówce Urzędu Pocztowego, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

 

 

Objaśnienia 
 

1 
za zabudowę jednorodzinną, uznaje się nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - tj. budynkiem wolno stojącym albo 

budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30  % powierzchni całkowitej  budynku (zgodnie  z  art.  3  pkt 2a  ustawy z  dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane). 

2 
za zabudowę wielorodzinną, przyjmuje się nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi innymi niż wskazane wyżej budynki mieszkalne 

jednorodzinne. 

3  
wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

4  
należy dołączyć kopię dokumentu upoważniającego do reprezentowania zobowiązanego do złożenia deklaracji. 

5 
w sytuacji posiadania (zarządzania) więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej należy wypełnić deklarację oddzielnie dla każdej z tych 

nieruchomości. 


