
� zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

� � �

1.

współwłaściciel,
jednostka organizacyjna lub osoba prawna posiadająca nieruchomość w 
zarządzie,

inny podmiot władający nieruchomością.

� właściciel, użytkownik wieczysty,

�

�

Imię i nazwisko   (dotyczy osób fizycznych) Pełna nazwa  (dotyczy osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

�  pierwsza deklaracja

B. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

C. DANE  SKŁADAJ ĄCEGO  DEKLARACJ Ę
Rodzaj składaj ącego  (proszę zaznaczyć właściwy  kwadrat)

osoba fizyczna osoba prawna
jednostka organizacyjna 
nie posiadająca 
osobowości prawnej

�

Miejsce składania 
deklaracji:

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

Urząd Gminy ul. Traugutta 15;  55-320 Malczyce

Urząd Gminy ul. Traugutta 15;  55-320 Malczyce
Nazwa i adres 

siedziby organu 
właściwego do 

złożenia deklaracji

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi drukowanymi literami

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Załącznik do uchwały Nr XXV/126/2016
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016r.

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli  nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie gminy Malczyce



3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13. 14.

15. 16. 17.

� �
TAK NIE

18.Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość  wskazaną 
w części D
* wypełnienie nieobowiązkowe (fakultatywnie) 

F. OBLICZANIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

E. OŚWIADCZAM ,  że na terenie nieruchomości 
wskazanej w części D niniejszej deklaracji  odpady będą 
gromadzone i odbierane w sposób selektywny

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu/email

Kod pocztowy Numer telefonu

Gmina Ulica

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE

nr domu/ nr lokalu/ nr działki (w 
przypadku nie nadania nr domu)

Gmina Ulica Nr domu/ nr lokalu

Miejscowo ść

Pesel  (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej)

� � � � � � � � � � �2.

Adres  zamieszkania / Adres siedziby

Kraj Województwo Powiat



19. 20.

21. 22.

1.

2.

1.

2.

3. Należność do zapłaty należy obliczyć mnożąc stawkę opłaty przez ilość osób
zamieszkujących nieruchomość

Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15 (pokój nr
18), lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres, bądź drogą elektroniczną na adres e-
mailowy:sekretariat@malczyce.wroc.pl Deklaracja przesłana drogą elektroniczną powinna być
opatrzona podpisem elektronicznym.

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawnę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr
229, poz 1954 z późń zm).

G.  PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJE

(Proszę wypełnić tylko jedno pole)

w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w
sposób selektywny+odpady zmieszane jest to iloczyn
pozycji 18x19

w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to
iloczyn pozycji 18x20 (poz. 18 x poz. 19)

………………………………….. ………………………………….

Wysoko ść miesi ęcznej opłaty

…….. zł/osob ę

Jeżeli zaznaczono 
TAK  w dziale E

(poz. 18 x poz.20)

(należy podać kwotę w
PLN) (należy podać kwotę w PLN)

(określona w uchwale Rady Gminy Malczyce w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 …….. zł/ osob ę

Jeżeli zaznaczono NIE w 
dziale E

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszka ńca


