
 

 

          Załącznik 
Do Uchwały Rady Gminy Manowo 
Nr X/93/2015 
z dnia 27 listopada 2015 roku 

 
 

  
  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 
nnnnnnnnnnnnnnni    (tekst  jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami). 

 

  Składający: Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, a także współwłaściciele, 
  użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
  użytkowaniu, a także inne podmioty władające taką nieruchomością 1) 
 

Miejsce składania:    Urząd Gminy Manowo, Manowo 40, 76 - 015 Manowo 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:   Wójt Gminy Manowo 
 
 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI   

 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 2) :  

 

 

 

              □   pierwsza deklaracja            □    korekta / zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji  

                                                                     (data zaistnienia zmian: …………......................................) 
                                                                                                                               (dzień-miesiąc-rok) 
 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 

 
 

Składający 2):  
 
       □ właściciel                               □ współwłaściciel                                  □ użytkownik wieczysty          
 
       □ jednostka organizacyjna          □ osoba posiadająca nieruchomości        □ inny podmiot 
                                                             w zarządzie lub użytkowaniu               władający nieruchomością  
 
 

 

  

 Dane składającego deklarację:   
 

                                    Nazwisko:         .…...............................................................................................  

                                    Imię / Imiona:   ...........................................…..................................................... 

                                    PESEL:             ...............................................…................................................. 

 

 

   



 

 

Dane współmałżonka / współwłaścicieli nieruchomości (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi n
współwłasność) 

 

   Nazwisko:         .…............................................... 

   Imię / Imiona:   .…............................................... 

   PESEL:             .…............................................... 

   Nazwisko:         .…............................................... 

   Imię / Imiona:   .…............................................... 

   PESEL:             .…............................................... 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE  
 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Ulica i nr domu 
 

Nr lokalu 
 

 

  Poczta 
 

  Kod pocztowy 
 

  Nr telefonu 3) 
 

 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w części C. 
 

Kraj  Województwo  Powiat Gmina  

Miejscowość Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

 

  Poczta 
 

  Kod pocztowy 
 

  Nr telefonu 3) 
 

 

E. DOTYCZY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI  
 

 Oświadczam, że 2): 
 
 1. Na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
 

    ….......….......................…....................................................                                        
    (należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) 

 

 2. Odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny 4): 
                                    
                                                   □ TAK                                          □ NIE 
 

 3. Na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym gromadzone są odpady ulegające   
nn  biodegradacji, a  powstały kompost  wykorzystywany jest na własne potrzeby: 
 
                                                  □ TAK                                          □ NIE 

 

 

F. OBLICZENIE WYSOKO ŚCI MIESI ĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, o której mowa w części C deklaracji 
ustalona została Uchwałą Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25.09.2015 r. odrębnie dla odpadów zbieranych w sposób: 
1. Zmieszany:                                                                                              2.Selektywny 
a) nieruchomość zamieszkana przez 1 mieszkańca – 16,00 zł                          a) nieruchomość zamieszkana przez 1 mieszkańca – 11,00 zł   
b) nieruchomość zamieszkana przez 2 mieszkańców – 32,00 zł                       b) nieruchomość zamieszkana przez 2 mieszkańców – 22,00 zł 
c) nieruchomość zamieszkana przez 3 mieszkańców – 48,00 zł                       c) nieruchomość zamieszkana przez 3 mieszkańców – 32,00 zł 
d) nieruchomość zamieszkana przez 4 mieszkańców – 63,00 zł                       d) nieruchomość zamieszkana przez 4 mieszkańców – 42,00 zł 
e) nieruchomość zamieszkana przez 5 mieszkańców – 77,00 zł                       e) nieruchomość zamieszkana przez 5 mieszkańców – 51,00 zł 
f) nieruchomość zamieszkana przez 6 mieszkańców i większe – 90,00 zł       f) nieruchomość zamieszkana przez 6 mieszkańców i większe – 60,00 zł 

 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

  ……………………………………………………………………….. zł 
   (opłata miesięczna) 



 

 

 

G.WYJAŚNIENIA (wypełnia wła ściciel w przypadku różnicy pomiędzy ilością osób zamieszkałych, 
a  zameldowanych na terenie nieruchomości) 

 

 
 
 
 
 

 

 
H.OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJ ĄCEGO(YCH) DEKLARACJ Ę / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJ  

 

 
Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
        ………………………………………                                                          …………………..………………..                                   
                      (czytelny podpis)                                                                                          (miejscowość i data)                                                         
 

 

 
I. ADNOTACJE ORGANU  
 
 
 
 
       ………………………………………                                                         …………………..……..…………..                                                                                                                                  
               (miejscowość i data)                                                                             (podpis przyjmującego deklarację) 
                                                                                                                         

 

 
Załączniki:  
1. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, 
kraju lub innym niż miejsce  zameldowania lokalu na terenie gminy. 
2. inne dokumenty określone w przepisach szczegółowych. 
 
Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.                    
o postępowaniu   egzekucyjnym  w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.). 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Manowo 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. 
3. 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 do Wójta Gminy Manowo 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. 
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Manowo określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, 
5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości 
niższej od należnej, Wójt Gminy Manowo określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
6. Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc wpłatą gotówkową lub przelewem na rachunek 
bankowy Gminy Manowo, który dostępny jest m. in. na stronie internetowej www.manowo.pl 
 
Objaśnienia: 
1) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. Należy złożyć tyle deklaracji ile 
jest właścicieli nieruchomości zobowiązanych do jej złożenia w ramach danego budynku wielolokalowego.  
2) Zaznaczyć właściwy kwadrat. 
3) Podanie danych dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu. 
4) Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się z 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  Wójt Gminy Manowo w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stosując stawkę wyższą, zgodnie z obowiązującą  uchwałą.  
5) Pola deklaracji części A-G niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje komputerowo lub ręcznie; 
dużymi drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem. 


