
 

 

 

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA DEKLARACJI  

 

DLA  

 

NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ 

 

 

Wzór wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty                      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla                    

5 –osobowej rodziny, w której 1 osoba przebywa za 

granicą.  

Oprócz formularza deklaracji potwierdzeniem danych 

zawartych w deklaracji będzie złożone oświadczenie               

o 1 osobie, która przebywa poza granicami kraju.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Jan Kowalski       Ząbkowice Śląskie, dn. 24.07.2013 r. 

ul. Boh. Getta 122/3       Miejscowość i data 

57-200 Ząbkowice Śląskie 
Dane właściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że jeden członek mojej rodziny – córka Ewa Kowalska przebywa poza 

granicami kraju. 

 

 

 

 

 

Jan Kowalski 
Podpis właściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

WYPEŁNIAĆ  KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 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 z późn. zm) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, którzy  zamieszkują na terenie Gminy Ząbkowice  Śląskie            
i właścicieli nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy         

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Termin składania: Deklaracja pierwsza: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

Deklaracja korygująca: w terminie 14 dni  od nastąpienia zmiany 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi                   

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

Organ właściwy do złożenia 

deklaracji: 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul.1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 

 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

X  

                                                               (data zaistnienia zmian    …………...………………) 

B.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

X 1. Właściciel (w przypadku wspólności majątkowej wypełnia jeden ze współmałżonków) 

…………….. 

 

 

 

 

C.  DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną ** - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną 
 

C.1.  DANE IDENTYFIKACYJNE 

 3. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

X sobowości prawnej 

4. Imię i nazwisko*/Pełna Nazwa** 

JAN KOWALSKI 

 

5. PESEL* 

80011905769 

6. REGON** 7. NIP** 8. KRS** 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 

 9. Kraj 

POLSKA 

10. Województwo 

DOLNOŚLASKIE 

11. Miejscowość 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

 

12. Ulica 

BOHATERÓW GETTA 

 

13. Nr budynku 

122 

14. Nr lokalu 

3 

15. Kod pocztowy 

57-200 



 

 

D.1 DANE O NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY -  dotyczy 

właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

 

 1. Ulica 

BOHATERÓW GETTA 

2. Nr budynku 

122 

3. Nr lokalu 

3 

4. Miejscowość 

ZĄBKOWICE 

ŚLĄSKIE 

 

D.2 OPŁATA  MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

5. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje 

..................4....................... mieszkańców (podać liczbę).  

 
 
 

6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

X 1. jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 

 

 
Pouczenie:  

Jeżeli odpady na terenie nieruchomości są zbierane i odbierane selektywnie stosuje się niższe stawki opłat 

 

 

 

 7. Liczba 

mieszkańców 
 

 x 

8. Miesięczna stawka 

opłaty określona w 

uchwale Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich  

 

 = 

9. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

(pozycja 7 x pozycja 8) 

 

         4                osób 

              

12,40      zł/osobę 

 

49,60                        złotych 

D.3  ZAŁĄCZNIKI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 10. Uzasadnienie do korekty deklaracji X 2. nie dotyczy 

11. Oświadczenie, potwierdzające zamieszkanie w innym 

kraju, gminie lub w innym niż miejsce zameldowania 

lokalu na terenie gminy 

 

X  

E.1 DANE O NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY – dotyczy właścicieli 

nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy 

  

 1. Ulica 

 

2. Nr budynku 

 

3. Nr lokalu 

 

4. Miejscowość 

 

 

5. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone 

są w pojemnikach (należy podać pojemność pojemników w litrach oraz liczbę sztuk): 

 

 

6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

órka odpadów 

 
Pouczenie:  

Jeżeli odpady na terenie nieruchomości są zbierane i odbierane selektywnie stosuje się niższe stawki opłat 

 



 

 

E.2 OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 7. Ilość opróżnianych 

pojemników w skali 

miesiąca 

wymienionych w 

punkcie E1 

 

 x 

8. Stawka opłaty  za 

pojemnik  o określonej 

pojemności ustalona w 

uchwale Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich 

 

 = 

9. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zebranymi w pojemnikach 

o określonej pojemności 

(pozycja 7 x pozycja 8) 

60 l                 zł/pojemnik złotych 

80 l   zł/pojemnik złotych 

110 l   zł/pojemnik złotych 

120 l   zł/pojemnik złotych 

240 l   zł/pojemnik złotych 

1100 l   zł/pojemnik złotych 

KP - 5   zł/pojemnik złotych 

KP - 7   zł/pojemnik złotych 

10. RAZEM złotych 

E.3  ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 11. Uzasadnienie do korekty deklaracji  

 

F. WYSOKOSĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (dział D) ORAZ W 

CZĘŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE (dział E) 
 

 12.Wysokość opłaty 

miesięcznej, dla części 

nieruchomości, która 

jest zamieszkała  

(dział D.2 poz. 9) 

 

+ 

13. Wysokość opłaty 

miesięcznej, dla części 

nieruchomości, która nie 

jest zamieszkała  

(dział E.2 poz. 10) 

 

= 

14. Łączna wysokość opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomości, która jest w części zamieszkała,  

a w części niezamieszkała 

(poz. 12 + poz. 13) 

złotych złotych złotych 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 

 15. Miejscowość i data 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 24.07.2013 r. 

16. Podpis płatnika/osoby reprezentującej płatnika 

Jan Kowalski 

 

H. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO 

 17. Uwagi organu 

 

18. Data weryfikacji 

 

19. Podpis weryfikującego formularz 

 

Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy       

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r. Nr  1015). 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.         

z 2012 r., poz. 391) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  w deklaracji Burmistrz Ząbkowic 

Śląskich określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

o podobnym charakterze. 
3. Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Ząbkowic Śląskich o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 



 

 

mieszkańca lub   w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości należy złożyć deklarację w terminie 14 dni o dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana.  

5. Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkuje dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy użytkownik tej 

nieruchomości wypełnia odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po 

miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty obowiązuje ( zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/80/2012 Rady 

Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).  

 
 

 

 
 

 


