
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/204/2012 

Rady Gminy Istebna 

z dnia 28.11.2012 r. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

Podstawa prawna :        Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w     
                                          gminach (Dz.U. z 2012.poz.391 ) 
Składający:                    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. 
Termin składania :       Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia   
                                        zamieszkania lub 14 dni od dnia , w którym nastąpiły zmiany danych   
                                        określonych w deklaracji. 
Miejsce składania :     Urząd Gminy Istebna , 43-470 Istebna 1000 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

             □Pierwsza  deklaracja                                 □ Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

 
 

B. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  
( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

       □Właściciel                                                                       □  Współwłaściciel 

 

       □Użytkownik wieczysty                                       □Zarządca nieruchomości wspólnej  

 

       □Najemca, dzierżawca                     □Inny podmiot (podać rodzaj)……………………………… 

 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający : ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□  Osoba fizyczna                                 □ Osoba prawna     □Jednostka organizacyjna nie                  

                                                                                                                        posiadająca  osobowości prawnej 

                                                                                                                 

Imię i nazwisko ( dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa ( dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej ) 

 
 
 

PESEL 
 

REGON NIP 

ADRES  ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Nr domu 
 

Nr lokalu 

Ulica Kod pocztowy  Poczta  
 



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI , DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

Gmina Miejscowość Nr domu 

 
Nr lokalu 

Ulica Kod pocztowy  Poczta  

 
Nr działki 
 

Nr telefonu Adres e-mail 

 

Oświadczam , że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje 

………………………………………………. mieszkańców 

( należy podać liczbę mieszkańców, w tym również zamieszkujących we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych) 

 

E. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA NA NIERUCHOMOŚCI 

(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

 □   TAK  □ NIE 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Stawka opłaty w złotych od mieszkańca za 
miesiąc , określona w uchwale Rady Gminy 
Istebna , uzależniona od sposobu 
gospodarowania odpadami 

F1 
 

…………………………………………….. …………zł 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
 ( podana w części D deklaracji) 

F2 
…………………………………………. mieszkańców 

Wysokość miesięczna opłaty ( stawkę należy 
pomnożyć przez liczbę mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość)  

F3 
 
………………………………………………..zł/miesiąc 

Wysokość opłaty za dwa miesiące (miesięczną 
opłatę należy pomnożyć przez 2) F4= F3x2 
miesiące 

F4 
 
…………………………………………….zł/2 miesiące 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY 
SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 
kodeksu karnego oświadczam , że podane w niniejszej 
deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym ,co 
potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

  


