
□

□ 

NIP 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA ULICA NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

         □ 
Właściciel/Współwłaściciel

□
Użytkownik wieczysty

        □
Zarządca/użytkownik

□
Inny podmiot władający 

nieruchomością

PESEL

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,     

WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA

Podstawa prawna:
Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.), zwanej dalej "ustawą") 

Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

na terenie Gminy Żabia Wola

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ Deklaracja po zmianie danych (kolejna) □ Pierwsza deklaracja

Miejsce składania: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a także od zaistnienia zdarzeń mających 

wpływ na wysokość opłaty

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA SKŁADANEJ DEKLARACJI

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA, UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY

D. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ LUB NIEZAMIESZKAŁEJ

NR DOMU

KOD POCZTOWY POCZTA NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

ADRES NIERUCHOMOŚCI,DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA JEST ADRESEM 

ZAMIESZKANIA

INNY (Wpisać poniżej adres)

ULICA

E. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 84/XXXI/2017

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 
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za pojemnik o pojemności 1100 l

Punkty K, L, i M  wypełniją właściciele nieruchomości niezamieszkałych

K. OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE i ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY wypełniają właściciele

nieruchomości niezamieszkałych

Rodzaj pojemnika/kontenera

za pojemnik o pojemności 120 l

za pojemnik o pojemności 240 l

za kontener KP - 5

G. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne będą 

zbierane i odbierane w następujący sposób:

I. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

(liczona, jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomości i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy Żabia Wola)

x =

liczba osób zamieszkujących nieruchomość

stawka opłaty uchwalona przez Radę 

Gminy Żabia Wola dla wybranego

wg pkt. G sposobu zbierania i odbierania 

odpadów

wysokość opłaty miesięcznej

(należy podać kwotę w PLN)

Kwota opłaty miesięcznej 

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

ilość poj./konten. Stawka opłaty zgodna z 

Uchwałą Rady Gminy Żabia 

Wola

Punkt H, I, J i M   wypełniją właściciele nieruchomości zamieszkałych

H. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH

NIRUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST

DEKLARACJA

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w punkcie F 

zamieszkuje:         

……………………………………………………

(należy podać ilość mieszkańców)

□ Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady komunalne poddane segregacji) - stawka opłaty od jednego

mieszkańca zgodna  z Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola 

□ Odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji) - stawka opłaty od jednego

mieszkańca zgodna z Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola

J. OBLICZANIE WYSOKOŚCI STAWEK KWARTALNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI (wysokość, jako iloczyn miesięcznej opłaty wynikającej z pkt. I  i ilości miesięcy w kwartale)

x =

wysokość opłaty miesięcznej wynikającej z 

pkt. I
3 miesiące wysokość opłaty (należy podać kwotę w PLN)
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MIESIĘCZNA ŁĄCZNA OPŁATA ZA POJEMNIKI - KONTENERY:

L. OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY wypełniają właściciele

nieruchomości niezamieszkałych

Rodzaj pojemnika/kontenera ilość poj./konten.

za pojemnik o pojemności 120 l

za pojemnik o pojemności 1100 l

MIESIĘCZNA ŁĄCZNA OPŁATA ZA POJEMNIKI - KONTENERY:

za kontener KP - 7

za kontener KP - 5

za kontener KP - 12

Stawka opłaty zgodna z 

Uchwałą Rady Gminy Żabia 

Wola

Kwota opłaty  miesięcznej 

za pojemnik o pojemności 240 l

za kontener KP - 7

za kontener KP - 12

M. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pouczenia:

1.Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 
t.j.) deklaracja stanowi podstawę do wystawienia  tytułu wykonawczego.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.)

3. Oświadczenie o zamiarze selektywnego zbierania i odbierania odpadów jest równoznaczne z deklaracją wykonywania segregacji 
odpadów komunalnych w sposób określony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Żabia Wola ”.

4. Każdy właściciel ( użytkownik wieczysty lub inny podmiot władający ) nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Żabia Wola 
zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Żabia Wola  przy ul. Głównej 3 w Żabiej Woli  deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy 
Żabia Wola  określi 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.

6. Gospodarka komunalna prowadzona  na nieruchomości  będzie podlegać bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z 
przyjętego w deklaracji obowiązku selektywnego zbierania odpadów  Wójt Gminy Żabia Wola w drodze decyzji  naliczy opłatę za 

odprowadzanie odpadów.
Objaśnienia: 

a) za I kwartał – do 10 stycznia danego roku,

b) za II kwartał – do 10 kwietnia danego roku,

c) za III kwartał – do 10 lipca danego roku,

d) za IV kwartał – do 10 października danego roku.

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych,zobowiązani są do uiszczenia opłaty miesięcznie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, bez wezwania do jej uiszczenia.

1. Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych  oraz  osoby 
posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu  a  także  inne  podmioty władające nieruchomością.

2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla 
każdej nieruchomości.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry, raz na kwartał, bez wezwania w łącznej wysokości  za trzy 
miesiące kalendarzowe (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w terminach: 
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□ 

□ 

Data Podpis

Podpis (pieczęć) składającego deklarację

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiścić przelewem  na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

N. ADNOTACJE URZĘDOWE

Data i miejsce wypełnienia deklaracji

Imię i Nazwisko

adres e-mail

Numer telefonu 

komórkowego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień sms o płatnościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 

terenie Gminy Żabia Wola na wskazany nr telefonu komórkowego poprzez Gminny Serwis Informacyjny SMS:

Nie wyrażam zgody na otrzymywanie powiadomień sms o płatnościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 

terenie Gminy Żabia Wola na wskazany nr telefonu komórkowego przez Gminny Serwis Informacyjny SMS:
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