
Załącznik 
do Uchwały Nr 0007.XIX.153.2016 

Rady Miejskiej w Żmigrodzie 
z dnia 28.07.2016 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM  
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

                                                  
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE 
GMINY ŻMIGRÓD1  

2. Dzień-Miesiąc-Rok 
____-____-______ 

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Składający: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają odpady  
oraz mieszanych położonych na terenie Gminy Żmigród. 
(właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) 

Termin składania: 

Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  
na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
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 nową deklarację terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Poznańska 6, 55-140 Żmigród 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

    deklaracja składana po raz pierwszy                                         korekta uprzednio złożonej deklaracji  

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

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

5. Rodzaj podmiotu  

      osoba fizyczna                                        osoba prawna                           

      jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

      inny, jaki ……………………………………….. 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE (niepotrzebne skreślić) 
*
dotyczy osób fizycznych                                                                                     

**
 dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi 

D.1. Tytuł prawny władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

6. Rodzaj własności, posiadania  

 właściciel            współwłaściciel            posiadacz samoistny            współposiadacz samoistny     użytkownik wieczysty       

 współużytkownik wieczysty          posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)           zarządca, administrator      

 współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)                inna forma władania nieruchomością, jaka ……………..… 

D.2. Imię i nazwisko, PESEL
*    

/   pełna nazwa, NIP
** składającego deklarację 

 

D.2.1. Imię ojca, imię matki, data urodzenia
*
 / nazwa skrócona

** 

 

D.2.2. Adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację 

7. Kraj 

 

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 

 

11. Ulica  12. Nr domu / nr lokalu 

13. Miejscowość 

 

14. Kod pocztowy 15. Numer telefonu 16. Adres e-mail 

 

 

 
   

 

 
  

 

 

  

  

1. PESEL/REGON składającego deklarację 

           

 

12 00



D.3. Dane współmałżonka / współwłaściciela - Imię i nazwisko, PESEL  
(w przypadku większej liczby współwłaścicieli, dane należy zamieścić w odrębnym załączniku) 

 

D.3.1. Adres zamieszkania współmałżonka / współwłaściciela 

17. Kraj 

 

18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 

 

21. Ulica  22. Nr domu / nr lokalu 

23. Miejscowość 

 

24. Kod pocztowy 25. Numer telefonu 26. Adres e-mail 

D.4. Lokalizacja nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
2 
 

27.Miejscowość 

 

28.Ulica 29.Nr domu / nr lokalu 30.Nr ewidencyjny działki
3
 

D.5. Nieruchomość wskazana w części D.4. jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

zamieszkała 
(nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy) 
 
 
 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia  
dział F 

niezamieszkała, na której 
powstają odpady 
(nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności 
publiczne, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, 
cmentarze, targowiska itp.) 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia  
dział G 

w części zamieszkała oraz w 
części nie zamieszkała, na której 
powstają odpady komunalne 
 
 
 
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia  
dział F,G,H 

E. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW4
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

 

31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji 

odpady komunalne gromadzone będą w sposób selektywny  
 

  TAK              NIE 

32. Oświadczam, ze nieruchomość wskazana w części D.4. niniejszej deklaracji wyposażona jest 

w kompostownik, na którym zagospodarowywane są odpady zielone i biodegradowalne  
 

 

  TAK              NIE 

 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy
5 

33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. 

niniejszej deklaracji zamieszkuje:  
34. …………….………………. 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

35. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata stanowi iloczyn: liczba osób x stawka) 

36. Liczba osób (poz. 34) 37. Stawka 38. Miesięczna opłata 
(poz.36xpoz.37) 

   

UWAGA! Jeżeli w dziale E zaznaczono TAK należy zastosować niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli w 

dziale E zaznaczono NIE należy zastosować wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej, na której 

powstają odpady
6
 

39. Oświadczam, że na terenie nieruchomości objętej niniejszą deklaracją prowadzony jest następujący rodzaj działalności 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… w ramach której na dzień składania niniejszej deklaracji: 

1) jest zatrudnionych pracowników: ………………………………………………… 

2) w szkole uczy się uczniów: ……………………………………………………….. 

3) w przedszkolu przebywa dzieci: ………………………………………………….. 

4) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych: ……………………….. 

5) w szpitalu/hotelu itp. znajduje się łóżek: …………………………………………. 

6) znajduje się ogródków działkowych: ……………………………………………… 

7) na cmentarzu znajduje się grobów: ………………………………………………. 

8) na targowisku znajduje się stanowisk: …………………………………………. 

inne nie wymienione wcześniej: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  

  

   



40. Wielkość 
pojemników na odpady 
zmieszane 
(niesegregowane) 

41. Stawka opłaty za pojemnik 42. Liczba pojemników 
(miesięcznie) 

43. Wysokość miesięcznej 
opłaty (iloczyn pozycji  

41a lub b x 42) 
 

a. jeżeli zaznaczono 
TAK w dziale E 

b. jeżeli zaznaczono 
NIE w dziale E 

110l     

120l     

240l     

1100l     

KP-5     

KP-7     

44. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(suma kwot z kolumny 43) 
45. ..……………………..…………………zł 
(należy podać kwotę w PLN) 

H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej, która w 
części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (dział F) oraz w części na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział G)7 

46. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(suma kwot z poz. 38+poz. 45 ) 
47. ………..…………………………zł/miesiąc 

(należy podać kwotę w PLN) 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKAŁDAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ (niewłaściwe skreślić)  

 
…………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 
(w przypadku współwłasności należy podać imię i nazwisko współwłaścicieli) 

 
………………………………………………………….. 

Miejscowość i data 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………… 

podpis/pieczęć 
(w przypadku współwłasności podpis składa także współwłaściciel) 

ADNOTACJE ORGANU(wypełnia organ przyjmujący deklarację)  

 

Data przyjęcia deklaracji Podpis przyjmującego deklarację 

POUCZENIE 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) deklaracja złożona przez zobowiązanego stanowi podstawę  
do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYJAŚNIENIA: 
1
w zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością  

2
w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości 

3
dotyczy sytuacji, kiedy nieruchomość nie posiada nadanego numeru porządkowego 

4
sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych 
wraz z zaległymi odsetkami. 
5
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie, odrębnie dla: 
a) odpadów zbieranych w sposób selektywny 
b) odpadów zmieszanych (zbieranych w sposób nieselektywny) 
6
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników mieszkańców z odpadami komunalnymi powstałymi  
na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Miejskiej  
w Żmigrodzie, odrębnie dla: 
a) odpadów zbieranych w sposób selektywny 
b) odpadów zmieszanych (zbieranych w sposób nieselektywny) 
7
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość 

zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą stanowi sumę opłat wyliczonych dla nieruchomości zamieszkałej  
i niezamieszkałej.  
 
 

OBJAŚNIENIA 

1. Deklaracje należy składać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, ul. Poznańska 6. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 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 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 przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz 
określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,  
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

 

 

 


