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POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM. 

1. PESEL – tylko osoby fizyczne 

           

 

 

2. REGON – tylko pozostałe podmioty 

         

 

 

ZGRP-D Wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją i przypisami ułatwi prawidłowe wypełnienie deklaracji. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.). 

Składający: Właściciel nieruchomości (podmiot wskazany w dziale D), na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne lub właściciel 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, 
Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 
Wyszogród. 

Miejsce składania: Związek Gmin Regionu Płockiego (osobiście lub pocztą). 

Termin składania 
deklaracji: 

Pierwszy termin składania do 31 lipca 2013r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany co 
do danych zawartych w niniejszej deklaracji, zgodnie z art. 6m ustawy. 

 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Organ, do którego składana jest deklaracja 

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego 
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S – Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego) 

 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 

 Pierwsza deklaracja  Korekta deklaracji Data zaistnienia zmian 
(rok – miesiąc – dzień) 

    -   -   

 

 

C.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
1
 

5. Powiat 6. Gmina 7. Ulica 

8. Osiedle 9. Nr domu 10. Nr lokalu 11. Kod pocztowy 12. Poczta 

13. Miejscowość 14. Nr działki wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

D.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

15. Tytuł prawny składającego deklarację w stosunku do nieruchomości (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 Właściciel nieruchomości  Współwłaściciel (podać udział w nieruchomości) 

 Użytkownik wieczysty  
……………………………………………………………. 

 
Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie albo użytkowaniu  Zarządca nieruchomości wspólnej 

2
 

   Inne 

16. Rodzaj nieruchomości, o której mowa w dziale C (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 
3
 

 
Nieruchomość zamieszkała (na której zamieszkują mieszkańcy) 
Wypełnia się działy B, C, D, E, F1, G i H. 

 
Nieruchomość niezamieszkała (na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

4
 ) 

Wypełnia się działy B, C, D, E, F2, G i H. 

 
Nieruchomość mieszana (która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą i w części nieruchomość niezamieszkałą) 
Wypełnia się działy B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H. 

 

 

                                                      
1
 Dla każdej posiadanej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2
 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny władający nieruchomością lub właściciele poszczególnych lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

3
 Podmiot wynajmujący nieruchomość (w tym lokale) na cele mieszkaniowe lub gospodarcze, uiszcza opłatę za odpady komunalne wytwarzane przez najemców. 

4
 Na przykład: instytucje administracji publicznej, placówki oświatowe, przychodnie i gabinety, apteki i punkty apteczne, gabinety weterynaryjne, ochotnicze straże 

pożarne i tereny OSP, podmioty gospodarcze, tereny użyteczności publicznej, hotele, punkty gastronomiczne, sale bankietowe, pola namiotowe, stowarzyszenia i inne 
organizacje, parafie, zarządy dróg, nadleśnictwa, magazyny, działy specjalne produkcji rolnej (np. fermy drobiu itp.), sady, stacje benzynowe, świetlice wiejskie, 
niezabudowane nieruchomości rekreacyjne itp. 
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E.  DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

E1.  Dane osoby fizycznej 

17. Nazwisko 18. Pierwsze imię 19. Drugie imię 

20. Data urodzenia (rok – miesiąc – dzień) 21. Imię ojca 22. Imię matki 

    - 

  - 
  

 

 

E2.  Dane pozostałych podmiotów 

23. Pełna nazwa / Nazwisko 24. NIP 

          

 

25. Numer KRS 
          

 

26. Adres  

27. Osoby upoważnione do reprezentowania 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Sposób reprezentacji: 

________________________________________________________________________________ 
 

 

E3.  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli inny niż adres nieruchomości w dziale C 

28. Kraj 29. Województwo 

30. Powiat 31. Gmina 32. Ulica 

33. Nr domu 34. Nr lokalu 35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta 

 

 

 

F1.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

38. Wybierz jeden sposób, w jaki zbierane będą odpady komunalne (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 
Oświadczam, że odpady będą oddawane w sposób 
selektywny. Oznacza to podstawę do naliczenia 
niższej stawki 

5
 

 
Oświadczam, że odpady będą oddawane zmieszane, w 
jednym pojemniku. Oznacza to podstawę do naliczenia 
wyższej stawki. 

39. Stawka opłaty za osobę, w zależności od zadeklarowanego w pozycji 38 

sposobu zbierania odpadów komunalnych 
6
 

  

 

 

 

lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze 

40. Liczba osób faktycznie 

zamieszkujących nieruchomość w 
danym miesiącu (włącznie z osobami, 
które wynajmują pomieszczenia w 
nieruchomości) 

            

41. Miesięczna kwota opłaty 
(w danym miesiącu stanowi iloczyn 
opłaty z pozycji 39 przez liczbę w 
pozycji 40) 

            

 

42. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną i kompostuję w przydomowym 
kompostowniku lub zagospodarowuję we własnym zakresie, na własne 
potrzeby, odpady ulegające biodegradacji (inne niż zielone), pochodzące ze 
strumienia odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomości. 

  TAK       NIE     NIE DOTYCZY 

43. Czy odpady zielone, powstałe z pielęgnacji terenów zielonych 
wytworzone w nieruchomości, będą przekazywane do odbioru?        TAK       NIE     NIE DOTYCZY 

 

 

                                                      
5
 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściwy organ nalicza niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli odpady będą oddawane przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny. Niższa stawka ma na celu zachęcenie 
właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

6
 Stawka określona w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
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F2.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 
 A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

44. Wybierz jeden sposób, w jaki zbierane i oddawane będą odpady komunalne (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 

Oświadczam, że odpady będą oddawane w sposób selektywny. 
Oznacza to podstawę do naliczenia niższej stawki.  

Oświadczam, że odpady będą oddawane zmieszane. 
Oznacza to podstawę do naliczenia wyższej stawki. 

45.  Powierzchnia użytkowa (dotyczy lokali handlowych i targowisk)  

46.  Liczba osób, miejsc konsumpcyjnych, pracowników, łóżek 
 (dotyczy szkół, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lokali gastronomicznych, 
 lokali rzemieślniczych usługowych i produkcyjnych, hoteli i pensjonatów itp.) 

 

47.  Czy odpady zielone powstałe z pielęgnacji terenów zielonych wytworzone w 
nieruchomości będą oddawane do odbioru?   TAK       NIE     NIE DOTYCZY 

 

48. Pojemność pojemnika 120l 240l 660l 1100l 7500l 

52. Wysokość opłaty 
miesięcznej (suma iloczynów: 
stawki opłaty za pojemnik z 
pozycji 49, liczby pojemników z 
pozycji 50 i częstotliwości 
odbioru pojemnika w pozycji 51) 

49. Stawka opłaty za pojemnik w zależności 
od zadeklarowanego w pozycji 44 
sposobu oddawania odpadów 

komunalnych 
7
 

     

50. Liczba pojemników do odbioru      

51. Częstotliwość 
odbioru pojemnika 
w danym miesiącu 

(dla danego pojemnika 
należy wpisać 1 lub 2 
lub 3 lub 4 lub 5 
odbiorów w miesiącu) 

Lipiec       

Sierpień       

Wrzesień       

Październik       

Listopad       

Grudzień       

Styczeń       

Luty       

Marzec       

Kwiecień       

Maj       

Czerwiec       

 

 

 

F3.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 
 ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ F1) I W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY, 
 A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ F2) 

53. Kwota miesięcznej opłaty (suma miesięcznych kwot z pozycji 41 i 52) 

lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze 

            
 

 

 

G.  ADNOTACJE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (sposób dojazdu do nieruchomości itp.) 

 

                                                      
7
 Stawki opłat za pojemniki określone są w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
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H.  OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z art. 54 i 56 Kodeksu karnego skarbowego – kto, uchylając 
się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub 
nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo ograniczenia 
wolności, albo obu tym karom jednocześnie  – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z 
prawdą. 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, 
Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. 

54. Data   (rok – miesiąc – dzień) 55. Czytelnie imię/imiona 56. Czytelnie nazwisko/nazwiska 

    - 

  - 
  

 

57. Podpis właściciela/i oraz pieczątka/i w przypadku pozostałych podmiotów 

 

I.  POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

1. Niniejsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wyliczenia i uiszczenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłat tj. do 15–tego każdego miesiąca, o których mowa w pozycjach 
41 i/lub 52 i/lub 53, bądź wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 299, poz. 1954 
z późn. zm.). 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 lipca 2013r., lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową 
deklarację do Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości 
uiszcza się za każdy miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5. Zgodnie z art. 6o ustawy, w razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym w § 1 ust. 2 uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 
Płockiego ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego, w drodze decyzji, 
ustali za właściciela nieruchomości wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

J.  ADNOTACJE ORGANU 

 


