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PROJEKT  

 

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)  

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy 

                     Zębowice 

Nazwa i adres siedziby  organu właściwego do  złożenia deklaracji: Wójt Gminy Zębowice ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice                 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI I  ZAZNACZA „X” W ODPOWIEDNIM POLU WYBORU 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. Cel złożenia deklaracji: 

□  PIERWSZA DEKLARACJA1   data powstania obowiązku  ____-____-_______ (Dzień – Miesiąc – Rok) 

□  NOWA DEKLARACJA2      data zaistnienia zmiany   ____-____-_______  (Dzień – Miesiąc – Rok) 

□  WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU3 data zaistnienia zmiany   ____-____-_______ (Dzień – Miesiąc – Rok) 

□  KOREKTA DEKLARACJI4 okres, którego dotyczy korekta  ____-____-_______ - ____-____-_______  (Dzień – Miesiąc – Rok)  

2. Uzasadnienie konieczności złożenia nowej deklaracji     □  przypis liczby osób                                   □ odpis liczby osób 

 

 

3. Wyjaśnienie przyczyny wygaśnięcia obowiązku 

 

 

4. Uzasadnienie konieczności złożenia korekty deklaracji 

 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
5. Rodzaj podmiotu   

 □ Właściciel nieruchomości                                              □ Użytkownik  wieczysty                          □ Najemca, dzierżawca 

 □ Współwłaściciel                                                             □  Zarządca nieruchomości                        □  Inny  

6. Rodzaj nieruchomości                                                      □ nieruchomość zamieszkała                      □ nieruchomość niezamieszkała                   

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
7. Imię i nazwisko/Pełna nazwa  8. PESEL/NIP i REGON 

9. Imię matki (dot. osób fizycznych) 10. Imię ojca (dot. osób fizycznych) 

C.1. Adres zamieszkania/adres siedziby 

11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu/Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C.2. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

20. Miejscowość 21. Ulica 22. Nr domu/Nr lokalu 

23. Kod pocztowy 24. Poczta  

C.3. Dane kontaktowe 

25. Nr telefonu stacjonarnego 26. Nr telefonu komórkowego 27. Adres e-mail 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

28. Miejscowość 

 

29. Ulica 30. Nr domu/Nr lokalu 

E. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPŁATY 

31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą gromadzone i odbierane w sposób:  
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   □ selektywny wraz z odpadami                          □ selektywny, a odpady ulegające biodegradacji                            □ nieselektywny         

        biodegradowalnymi                                              są kompostowane we własnym zakresie * 

 
*sposób gromadzenia odpadów przewidziany wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych         



 

32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady powstają (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
              □ stale                                   □ okresowo5       

 

                    
 

33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje……………………………osoba/osoby/osób*, w tym:         

□ stale:  …………………  osoba/osoby/osób* 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
□ okresowo5: …………….osoba/osoby/osób* w miesiącach 

          

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

                       …………….osoba/osoby/osób* w miesiącach   

 
 

(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/kwadraty i wpisać liczbę osób faktycznie  zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D)        
*niepotrzebne skreślić 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

Sposób gromadzenia odpadów 
Odpady gromadzone i odbierane 

w sposób nieselektywny 

Odpady gromadzone i odbierane  

w sposób selektywny wraz 

z odpadami  biodegradowalnymi 

Odpady gromadzone i odbierane  
w sposób selektywny, a odpady 

ulegające biodegradacji 

kompostowane są we własnym 

zakresie 

Stawka opłaty 
W zależności od zadeklarowanego 
w poz. 31 sposobu gromadzenia 

odpadów należy wybrać właściwą 

stawkę opłaty określoną w uchwale  
Rady Gminy Zębowice w sprawie 

stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
 

34.                                                        

 

 

                                                                       

…………………..zł/osobę 

35.                                                        

 

 

                                                      

…………………zł/osobę 

36.                                                        

 

 

                                                        

………………….zł/osobę 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi6 

Kwotę z poz. 34, 35 lub 36 należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców 

wskazaną w poz. 33.  
* w przypadku zaznaczenia w poz. 33 opcji „okresowo” należy wyliczyć 

opłatę oddzielnie dla miesięcy, w których na nieruchomości przebywa dana 

liczba osób. 

37.  

 

………………………….……….…… zł/miesiąc w okresie……….* 

………………………….……….…… zł/miesiąc w okresie……….* 

………………………….……….…… zł/miesiąc w okresie……….* 

 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKŁAYCH7 

Rodzaj prowadzonej działalności 
38. 

 

Podstawa wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
(Należy wybrać odpowiednią normę dla podanej w poz. 38 formy działalności: 

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 

2 l na każdego pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdy budynek; 

2) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 2 l na każdego ucznia i pracownika, lecz 

nie mniej niż 1 pojemnik 60 l; 

3) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 2 l na każde dziecko i pracownika, lecz 

nie mniej niż 1 pojemnik 60 l; 

4) dla lokali handlowych - nie mniej niż 30 l na każde 20 m2 powierzchni całkowitej 

lokalu handlowego, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdy lokal; 

5) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l na 1 zdeklarowane miejsce 

konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdy lokal; 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik 140 l; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – nie mniej niż 14 l 

na każdego pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdy zakład; 

8) dla internatów i domów pomocy społecznej- nie mniej niż 20 l na jedno 

zdeklarowane łóżko; 

9) dla pensjonatów, agroturystyki itp. - nie mniej niż 20 l na jedno zdeklarowane 

łóżko; 

10) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 60 l na każdą działkę w okresie od 1 

marca do 31 października każdego roku i nie mniej niż 5 l poza tym okresem; 

11) dla cmentarzy - nie mniej niż 0,5 l na jeden grobowiec, a w okresie świąt: 

Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych nie mniej niż 15 

l na jeden grobowiec). 
 

39.  Wyliczenie pojemności minimalnej 

 

 

 

…………………………….     x  .……………......  =   ………………………. 
 podstawa wyliczenia (l/os,szt.,m2)                 ilość (os/szt./m2)                   minimalna pojemność (l) 

Ilość pojemników do gromadzenia odpadów 
Wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 

zmieszanych, w które ma być wyposażona nieruchomość, wynika 
z indywidualnych potrzeb, nie może być jednak mniejsza niż obliczona w 

poz. 39 na podstawie norm dla poszczególnych rodzajów działalności 

określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Zębowice. 

40. Odpady  gromadzone i odbierane    

w sposób selektywny 

41.  Odpady gromadzone i odbierane 

w sposób nieselektywny 

Wielkość 

pojemnika 
Ilość [szt.] 

Wielkość 

pojemnika 
Ilość [szt.] 

 

60 l 

80 l 

120 l 

140 l 

240 l 

1100 l 

 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

 

60 l 

80 l 

120 l 

140 l 

240 l 

1100 l 

 

………… 

…………. 

…………. 

………… 

………… 

………… 



Stawka opłaty 
W zależności od zadeklarowanego w poz. 31 sposobu gromadzenia 
odpadów należy wybrać właściwą stawkę opłaty za pojemnik/pojemniki 

określoną w uchwale Rady Gminy Zębowice w sprawie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami za poszczególne pojemniki.  

42.                  

 ……………………     zł/ pojemnik…… l wybrany w pozycji 40 lub 41 

 ……………………     zł/ pojemnik…… l wybrany w pozycji 40 lub 41 

……………………     zł/ pojemnik…….l wybrany w pozycji 40 lub 41 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi6 

Ilość pojemników z poz. 40 lub 41 należy pomnożyć przez odpowiednią 

stawkę opłaty za pojemnik z poz. 42, w przypadku wyboru kilku wielkości 
pojemników należy dodać opłaty. 

43.               

                                                                                                          

…………………………………………………….. zł/miesiąc 

H. OBLICZNIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADADAMI KOMUNALNYMI DLA  

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ 

CZĘŚĆ ROKU 

Rodzaj nieruchomości; 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

44.     □ domek letniskowy 

45.     □ inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- 

               wypoczynkowe (np. pole namiotowe) 

Ilość nieruchomości: 
(w przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. 44) 

46. 

…………………………………………………….. szt. 

Ryczałtowa stawka opłaty 
(w przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. 44)  

W zależności od zadeklarowanego w poz. 31 sposobu gromadzenia 

odpadów należy wybrać właściwą stawkę opłaty określoną uchwałą Rady 

Gminy Zębowice w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

47.                                                                       

                                                                      

…………………………………………………....zł/rok 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi8             

Ilość nieruchomości z poz. 46 należy pomnożyć przez stawkę opłaty  z poz. 
47. 

48. 

…..………………………..………………………zł/rok 

Ilość pojemników do gromadzenia odpadów 
(w przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. 45) 

Wielkość i ilość pojemników należy dostosować do ilości odpadów 

komunalnych, powstających na tych nieruchomościach, wynikającej z 
liczby osób korzystających z tych nieruchomości. 

49. Selektywne  gromadzenie  

      odpadów                             

50. Nieselektywne gromadzenie  

      odpadów 

 Wielkość 

pojemnika 
Ilość [szt.] 

Wielkość 

pojemnika 
Ilość [szt.] 

 

60 l 

80 l 

120 l 

140 l 

240 l 

1100 l 

 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

60 l 

80 l 

120 l 

140 l 

240 l 

1100 l 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Ryczałtowa stawka opłaty   
(w przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. 45) 

W zależności od zadeklarowanego w poz. 31 sposobu gromadzenia 

odpadów należy wybrać właściwą stawkę opłaty określoną uchwałą Rady 

Gminy Zębowice w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

51.                                                 

……………………      zł/ pojemnik..……. l wybrany w pozycji 49 lub 50 

……………………      zł/ pojemnik…...… l wybrany w pozycji 49 lub 50   

         ………...…….….…     zł/ pojemnik…..…. l wybrany w pozycji 49 lub 50 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi8 

Ilość pojemników z poz. 49 lub 50 należy pomnożyć przez stawkę opłaty za 

pojemnik z poz. 51, w przypadku wyboru kilku wielkości pojemników 

należy dodać opłaty za poszczególne pojemniki. 

52. 

 

…………………………………………………zł/rok 

Pouczenie: 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 2016 r. poz. 599). 
 

 

…………………………………. ……………………………………………… 
(miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny podpis składającego deklarację) 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zatwierdzono pod względem merytorycznym                                 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

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

        /data/                / podpis/                                                         /data/                                                   /podpis/ 

 

 



 

 

 

Informacja: 

1. Objaśnienia: 
1 Pole „PIERWSZA DEKLARACJA” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość. 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 datę powstania odpadów komunalnych. 
2 Pole „NOWA DEKLARACJA” należy zaznaczyć znakiem „X” 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. 

Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Jednocześnie w części A  poz. 2 deklaracji należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru 

i wpisać stosowne uzasadnienie. 
3 Pole „WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustania obowiązku 

uiszczania należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. wyprowadzka, wyjazd na okres dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy, 

zmiana właściciela nieruchomości), wpisując jednocześnie w części A poz. 3 deklaracji stosowne uzasadnienie. W tym przypadku  deklarację należy 

złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
4 Pole „KOREKTA DEKLARACJI” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. 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. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) do korekty 

deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 
5  Zaznaczyć miesiące okresowego przebywania na nieruchomości. 
6 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z częstotliwością kwartalną, w następujących terminach:  za miesiące I - III do dnia 

15 lutego danego roku, za miesiące IV – VI  do dnia 30 kwietnia danego roku,  za miesiące VII - IX  do dnia 31 lipca danego roku, za miesiące X - 

XII do dnia 31 października danego roku, na indywidualny rachunek bankowy przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości lub na 

rachunek bankowy Gminy Zębowice, którego numer jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zębowice. 
7 Przez nieruchomości niezamieszkałe rozumiemy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są to w 

szczególności: instytucje, przedsiębiorstwa, cmentarze i ogródki działkowe. 
8 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się  w dwóch równych ratach, w terminie do końca drugiego i trzeciego kwartału 

danego roku na indywidualny rachunek bankowy przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości lub na rachunek bankowy Gminy 

Zębowice, którego numer jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zębowice 

2. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminach określonych w pkt. 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 

Wójt Gminy Zębowice określi 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.  


