
UCHWAŁA NR XXX/198/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni o 
którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250):

1) osobiście w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich,

2) w formie papierowej za pośrednictwem poczty, przesyłając ją na adres Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach 
Śląskich,

3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej 
na platformie ePUAP.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się 
jako format danych – XML.

2) Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji jest zgodny ze wzorem przesłanym do MSWiA w celu 
publikacji w CRWDE.

3) Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLVII/79/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2013 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Dominik
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Załącznik do uchwały nr XXX/198/2016  
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  
z dnia 8 lipca 2016 roku 

 
POLA JASNE WYPEŁMIENIA  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO  ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KO LOREM 

 
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 2016 r. poz. 250 tekst jedn.) 

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, przez których 
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby prawne 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych lub 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 ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

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

1. Deklaracja pierwsza 2. Zmiana deklaracji                     3. Korekta deklaracji 
…………………………..                   …………………………                  ……………………….. 
   (data powstania obowiązku)                            (data zaistnienia zmian)                 (data od kiedy obowiązuje korekta) 

B. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. Właściciel (w przypadku wspólności majątkowej wypełnia jeden ze współmałżonków) 
2. Współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym) …………………………….. 
 3. Użytkownik wieczysty 
 4. Posiadacz 
 5. Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
 6. Inny podmiot władający nieruchomością…………………………………………………………………… 

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
* - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną ** - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 3. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. Osoba fizyczna  2. Osoba prawna  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

4. Imię i nazwisko*/Pełna Nazwa** 

5. PESEL*/NIP** 6. REGON** 7. ADRES POCZTY    
ELEKTRONICZNEJ 

8. NR KONTAKTOWY 

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

 9. Kraj 10. Województwo 11. Miejscowość 

12. Ulica 13. Nr budynku 14. Nr lokalu 15. Kod pocztowy 

Id: 408B5102-09E0-4374-BA94-25CBBE337A97. Podpisany Strona 1



 

D.1 DANE O NIERUCHOMO ŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE B ĘDĄ ODPADY -  dotyczy 
właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

 1. Ulica 2. Nr budynku 3. Nr lokalu 4. Miejscowość 

D.2 OPŁATA MIESI ĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 5. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje 
......................................... mieszkańców (podać liczbę). 

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

 1. jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
 2. nie 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) 

 
osób 

 
zł/osobę 

 
złotych 

D.3 ZAŁĄCZNIK I  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 10. Uzasadnienie do korekty deklaracji 1. tak 2. nie dotyczy 

E.1 DANE O NIERUCHOMO ŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE B ĘDĄ 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): 
 

 1. jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
 2. nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
 
Pouczenie: 
Jeżeli odpady na terenie nieruchomości są zbierane i odbierane selektywnie stosuje się niższe stawki opłat 
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E.2 OPŁATA MIESI ĘCZNA 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 ZAŁ ĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 11. Uzasadnienie do korekty deklaracji  1. tak  2. nie dotyczy 

F.   WYSOKOSĆ  OPŁATY  MIESI ĘCZNEJ  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADA MI 
KOMUNALNYMI  NA  KTÓREJ  ZAMIESZKUJ Ą  MIESZKA ŃCY  (dział  D)  ORAZ  W 
CZĘŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, 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 DEKLARACJ Ę 
 15. Miejscowość i data 16. Podpis płatnika/osoby reprezentującej płatnika 

H. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJ ĄCEGO 

 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 2014 Poz. 1619). 
 

Objaśnienie 
1. Kwadrat nr 1- Deklaracja pierwsza, zaznacza się w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania odpadów komunalnych. Kwadrat nr 2- Zmiana deklaracji, zaznacza się 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.Kwadrat nr 3- Korekta deklaracji, 
zaznacza się w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. 
Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. OrdynacjaPodatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613). 
2.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, 
następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty obowiązuje ( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
Ząbkowic Śląskich). 
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 17 stycznia
2015r. poz. 87),koniecznym stało się zgodnie z art. 6n w związku z art. 11 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z
późn.zm.) podjęcie uchwały w zakresie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości.

Sporządziła Marta Ewertowska Podinsp. ds. podatków i opłat

Kierownik: Zastępca Skarbnika Gminy Maria Borucka

Wydział Finansów i Planowania
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