
UCHWAŁA NR XIX/178/2012
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Zębowice. 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Zębowice, 
obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia wraz z pouczeniem. Wzór deklaracji stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do 
składanej deklaracji o której mowa w § 1: 

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie 
instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka, 

c) zakłady karne, 

d) placówki opieki zdrowotnej, 

e) jednostki wojskowe, 

f) uczelnie wyższe - w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza 
Gminą, 

g) zakłady pracy - w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc. 

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej Gminie, 

3) kopia faktury za zużycie wody bądź odprowadzenie ścieków na terenie posesji. 

§ 3. 

Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od daty 
jej otrzymania w Urzędzie Gminy w Zębowicach. 

§ 4. 

Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, 
jest obowiązany dołączyć kopię tej umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
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§ 5. 

Właściciele nieruchomości, którzy w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie zamieszkują swojej nieruchomości 
zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Zębowice deklarację, o której mowa w §1, w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia przybycia do tego lokalu. 

§ 6. 

W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
Wójta Gminy Zębowice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice 

Gabriela Buczek
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Załącznik do UCHWAŁY NR XIX/178/2012 
Rady Gminy  Zębowice z dnia  4 grudnia 2012 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I 

NIEZAMIESZKAŁYCH  ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ZĘBOWICE 

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania 
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Zębowice

Urząd Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice,
 pokój nr ……….. lub pocztą  na adres Urzędu

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Zębowice
ul. Izydora Murka 2   46-048 Zębowice

A. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 
        PIERWSZA DEKLARACJA                      ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI  

                                                                                            

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

    właściciel                                                  najemca
                                                
      współwłaściciel                                       jednostka organizacyjna lub osoba 
                                                                             posiadająca nieruchomość w zarządzie

   użytkownik wieczysty                                inny podmiot (podmiot gospodarczy)
                            

C. DANE SKŁĄDAJĄCEGO  DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁĄDAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
                                                                                                                                                      (podmiot gospodarczy)

           osoba fizyczna                   osoba prawna                      jednostka organizacyjna     
                                                                                         nieposiadająca osobowości prawnej
                                                                                                                  
IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych)/  PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
                                                                                                                                                organizacyjnych, podmiotów gospodarczych)

PESEL (dotyczy osób fizycznych)/                                   NIP     (dotyczy osób prawnych oraz   jednostek organizacyjnych,
                                                                                                                                              podmiotów gospodarczych

Strona 3Id: 6AD3F6B8-3A27-4D5D-8357-2C41F4EC0F00. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



D. ADRES KORESPONDENCYJNY/ADRES SIEDZIBY
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Adres e-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Kod pocztowy Miejscowość 

Ulica Nr domu Nr lokalu

F. NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW 
      (NR DZIAŁKI) NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

                                 -------------------------------------------------

G. DANE O OSOBACH ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, NA 
KTÓREJ POWSTAJA ODPADY

1. Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części E  
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

Należy podać liczbę osób:

                                                …………………….

2. Imię i nazwisko osób zamieszkujących 
na terenie nieruchomości wskazanej 
części E

(w przypadku większej liczby mieszkańców,  
dane należy zamieścić w załączniku do 

niniejszej deklaracji)

POLE NIE DOTYCZY BUDYNKÓW 
WIELOMIESZKANIOWYCH

1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..
6. …………………………………..
7. …………………………………..
8. …………………………………..
9. …………………………………..
10. …………………………………..
11. …………………………………..
12. …………………………………..
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H. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW (proszę zaznaczyć właściwy 
kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady 
komunalne będą gromadzone w następujący sposób:

 
stawka opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
zmieszanymi

 
niższa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku 
gdy odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny wraz ze zbiórką 
odpadów biodegradowalnych

 
niższa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku gdy 
odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób 
selektywny , a odpady 
biodegradowalne  są 
poddawane kompostowaniu na 
terenie nieruchomości  w 
odpowiednich pojemnikach do 
tego przeznaczonych

OKREŚLENIE WŁASNOŚCI KOMPOSTOWNIKA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 
     Posiadam własny kompostownik         
     ( co wiąże się z złożeniem oświadczenia)               

 
Wnioskuję o dostarczenie kompostownika *)

( co wiąże się ze złożeniam wniosku)

*)W przypadku dostarczenia kompostownika należy wypełnić dodatkowy wniosek, który stanowi 
załącznik do niniejszej deklaracji
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I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE         
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba mieszkańców
(zgodnie z liczbą osób 
podaną w części G)                                 ……………………..

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:       (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

………… zł od osoby

stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

               

wybieram  

………… zł od osoby

niższa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku 
gdy odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny 

               

wybieram  

………… zł od osoby

niższa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku 
gdy odpady komunalne są 
zbierane i odbierane 
w sposób selektywny , a 
odpady biodegradowlane  są 
poddawane  kompostowaniu 
na terenie nieruchomości w 
odpowiednich pojemnikach 
do tego przeznaczonych

wybieram  

Wyliczenie dla nieruchomości zamieszkałych:

                              ………………. x ………………. = …………………… zł
                         liczba  osób pomnożona przez   wybraną stawkę od osoby = wysokość miesięcznej opłaty

Wyliczenie dla nieruchomości niezamieszkałych: 
  ……………………….. x ……………… = ………………….. zł
  ……………………….. x ……………… = ………………….. zł
  ……………………….. x ……………… = ………………….. zł
  ……………………….. x ……………… = ………………….. zł

opłata  =                       zł  
                  

          ilość pojemników  o określonej pojemności  pomnożona  przez stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności  = wysokość miesięcznej opłaty

             w przypadku  pojemników o różnej pojemności opłata  wyliczana jest oddzielnie  dla każdej  pojemności , a następnie opłaty są sumowane

                                                         ( pojemność pojemnika wyliczana jest na podstawie danych z  pozycji  G1 załącznika ) 
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J. ZAPOTRZEBOWANIE NA SKORZYSTANIE Z WYWOZU 
DODATKOWEGO POJEMNIKA ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ  *)
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

Proszę o wyposażenie mojej nieruchomości w dodatkowy pojemnik o pojemności:

 

140 litrów                       

 
               
240 litrów       

 

1100 litrów
(dotyczy budynków 
wielomieszkaniowych)

Opłata za wywóz dodatkowego pojemnika:

     140 litrowy - …………..zł    240 litrowy - …………….zł 1100 litrowy - …...............zł

*) części J. nie wypełnia się przy składaniu pierwszej deklaracji. Zapotrzebowanie na skorzystanie z dodatkowego pojemnika musi być poprzedzone 
wnioskiem, który stanowi załącznik do niniejszej deklaracji.

K. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW 
KOMUNALNYCH WRAZ Z DODATKOWYM POJEMNIKIEM  *)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma 
kwot z pozycji I. +  J.

Wyliczenie:

                                             …………………………..
*) część K. wypełnia się po złożeniu wniosku na zapotrzebowanie na skorzystanie z dodatkowego pojemnika

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że 
kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są 
zgodne z prawdą.

…………………………….                                              ……………………………….
          miejscowość i data                                                                                                                                podpis składającego deklarację

Pouczenie:
1. Właściciel  nieruchomości,  który  ma  zawartą  z  przedsiębiorcą  umowę  na  odbieranie  odpadów 
komunalnych,  jest  obowiązany  dołączyć  kopię  tej  umowy  do  pierwszej  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6q 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

3. Pierwszą deklarację  właściciel  nieruchomości  obowiązany jest  złożyć  w terminie  14  dni  od daty  jej  
otrzymania, Wójtowi w Urzędzie Gminy w Zębowicach.

4. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji  ilości  odpadów powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany  jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Zębowice w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza  się za miesiąc , w którym nastąpiła zmiana.
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5. Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  wykazać  dodatkowe  dokumenty  potwierdzające   dane 
zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do składanej deklaracji:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie 
instytucje, w szczególności: 
a) domy spokojnej starości, 
b) domy dziecka, 
c) zakłady karne, 
d) placówki opieki zdrowotnej, 
e) jednostki wojskowe, 
f) uczelnie wyższe - w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, 
g) zakłady pracy  - w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.
2) dokument  potwierdzający,  że  mieszkaniec  jest  objęty  opłatą  za  odbiór odpadów komunalnych w innej 
gminie,
3) kopia faktury za zużycie wody bądź odprowadzenie ścieków na terenie posesji,
4) oświadczenie o samozatrudnieniu, liczbie zatrudnionych pracowników, powierzchni, na której prowadzona 
jest działalność gospodarcza  lub o innych danych, na podstawie których zgodnie z regulaminem ustala się 
pojemność  pojemnika.  W przypadku  podmiotów  gospodarczych  wykonujących  usługi  bez  wykorzystania 
powierzchni  na  nieruchomości,  oświadczenie  o  miejscu  przechowywania  dokumentów  związanych  z 
podmiotem gospodarczym.

6. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 3 albo uzasadnionych wątpliwości  
co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Zębowice określi w drodze decyzji wysokość opłaty za  
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

7. Wyliczoną  w deklaracji  opłatę  należy  uiszczać  przelewem na  rachunek  bankowy Urzędu  Gminy 
Zębowice.

8. Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi   uiszczać  należy  w łącznej  wysokości  za  trzy 
miesiące kalendarzowe, w terminach:
1) za I kwartał do 15 lutego danego roku,
2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
3) za III kwartał do 31 lipca danego roku,
4) za IV kwartał do 31 października danego roku.

ZAŁACZNIK NR 1  DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI  KOMUNALNYMI  OD  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ZĘBOWICE

G.1. DANE O POWIERZCHNI NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ POWSTAJĄ 
ODPADY, O JEJ POWIERZCHNI, LICZBIE OSÓB PRACUJĄCYCH LUB INNE 
(ciąg dalszy)

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E  niniejszej 
deklaracji pracuje:

Należy podać liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat:

2.Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części E 
niniejszej deklaracji powierzchnia 
działki:
a) niezamieszkałej wynosi w m2

b) powierzchnia działki związana z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej wynosi w m2

c) powierzchnia lokalu, w którym jest 
prowadzona działalność gospodarcza 
wynosi w m2  

a)......................................... m2
            b)..........................................m2
            c)...........................................m2
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