
UCHWAŁA NR XXXVI/15/2018
RADY GMINY ZIELONKI

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada 
Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, położonych na terenie gminy Zielonki, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, położonych na terenie gminy Zielonki, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (z wyłączeniem nieruchomości, na których prowadzona jest 
działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze) oraz rekreacyjno-wypoczynkowych, 
położonych na terenie gminy Zielonki, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zielonki, na których powstają odpady 
komunalne, za wyjątkiem nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika 
pojazdowa oraz cmentarze, zobowiązani są złożyć deklarację o której mowa w § 1, § 2 lub § 3 niniejszej uchwały 
w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w siedzibie 
Urzędu Gminy Zielonki.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Uchwała nr XIV/1/2016 Rady Gminy Zielonki 
z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego rok 2016 poz. 1103) oraz Uchwała nr 
XVIII/38/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki 
nr XIV/1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego rok 
2016 poz. 4536).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki

Ryszard Krawczyk
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                                                                                                                                                  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/15/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH, 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). 

Termin składania: 
W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty lub zmiany danych 

wskazanych w deklaracji. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy Zielonki 
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę  znakiem X zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ PIERWSZA DEKLARACJA   Data powstania obowiązku opłaty:                      _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

□ KOREKTA DEKLARACJI  

      (nie wpływa na wysokość opłaty) 

Data zmiany:                                                        _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

Przyczyna korekty: ............................................................................................................. 

DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (NOWA), składana w 
przypadku: 

 

□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

       opłaty 
Data powstania obowiązku opłaty:                    _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

□ ustania obowiązku uiszczania opłaty Data ustania obowiązku opłaty:                           _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. TYTUŁ WŁADANIA (proszę znakiem X zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ Właściciel □ Współwłaściciel   
□ Inny (np. najemca, dzierżawca, użytkownik 

wieczysty)                     

C.2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko, imię 
 

 

Imię ojca, imię matki (dotyczy osób, które nie posiadają nr PESEL) 

 

 

Numer PESEL 

 

 

C.3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Gmina  Ulica 

 

 

Numer domu/Numer lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

 

 

Telefon kontaktowy (dotyczy osób, które posiadają) 

 

 

Adres e-mail (dotyczy osób, które posiadają) 

C.4. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić,  jeżeli jest inny niż w części C.3.) 

Gmina  

 

 

Ulica 

 

Numer domu/Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy 
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C.5. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(należy wypełnić,  jeżeli jest inny niż w części C.3.) 

Gmina  
ZIELONKI 

Ulica 

 

Numer domu/Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy 

 

 

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w części 

C.3. lub C.5. będą zbierane w sposób: 
□ SELEKTYWNY □ NIESELEKTYWNY 

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych 

 

… zł 

 

… zł 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3. lub 

C.8. niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
 

.............................. 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

Zwolnienie z opłaty za odpady na podstawie Karty Dużej Rodziny □ TAK 

(należy załączyć kopie Karty Dużej Rodziny) 

□  NIE 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi (liczba mieszkańców x  stawka opłaty): 

  
 .............................. zł 

(należy podać iloczyn liczby zamieszkujących oraz stawki opłaty) 

Nr konta bankowego do zwrotu w przypadku powstania nadpłaty (nieobowiązkowe) 

                          
 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO1 

1. Oświadczam, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zapoznałem/łam się z pouczeniem zawartym w niniejszej deklaracji. 

Imię 

 

Nazwisko 
 

 

Data wypełnienia 
 

Podpis składającego / podpis osoby reprezentującej składającego1 
 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

                                                 
1W przypadku reprezentacji osoby uprawnionej do złożenia deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli 

pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 
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Objaśnienia: 

Ilekroć w deklaracji jest mowa o : 

1. Karcie Dużej Rodziny – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XIV/3/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku, z obowiązku ponoszenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Zielonki zwolnione jest trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Zwolnienie z opłaty 

przysługuje w przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Mieszkańcu – jest to osoba fizyczna mająca na terenie gminy Zielonki miejsce zamieszkania. 

3. Właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

4. Nieruchomości zamieszkałe - to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc taka, na której człowiek bytuje, niezależnie od 

czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem. 

5. Sposób selektywny- rozumie się przez to gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na papier, szkło, tworzywa sztuczne 

i metale, odpady ulegające biodegradacji. 

6. Sposób nieselektywny- rozumie się przez to odpady komunalne niepoddane segregacji. 

 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 

dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów po raz pierwszy, należy złożyć 

„PIERWSZĄ DEKLARACJĘ”. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(np. w sytuacji zbycia lub zmiany nieruchomości), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć DEKLARACJĘ ZMIENIAJĄCĄ 

(NOWĄ) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

5. W przypadku korygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć „KOREKTĘ DEKLARACJI”. Korekta deklaracji następuje wówczas 

gdy okazuje się, że poprzednio złożona deklaracja zawierała jakieś błędy, tj. w przypadku potrzeby zmiany danych, które nie wpływają na 

wysokość opłaty. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania z dołu do 15 dnia każdego następnego miesiąca, 

na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki, gotówką w kasie tego Urzędu, kartą płatniczą bądź telefonem.  
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                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/15/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH WIELORODZINNYCH, 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). 

Termin składania: 
W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty lub zmiany danych 

wskazanych w deklaracji. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy Zielonki 
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę  znakiem X zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ PIERWSZA DEKLARACJA   Data powstania obowiązku opłaty:                      _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

□ KOREKTA DEKLARACJI  

      (nie wpływa na wysokość opłaty) 

Data zmiany:                                                        _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

Przyczyna korekty: ............................................................................................................. 

DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (NOWA), składana w 
przypadku: 

 

□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

       opłaty 
Data powstania obowiązku opłaty:                    _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

□ ustania obowiązku uiszczania opłaty Data ustania obowiązku opłaty:                           _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

*        dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

**      dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 

***    dotyczy osób fizycznych, które nie posiadają nr PESEL 

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę znakiem X zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ Osoba fizyczna                                                  □ Podmiot niebędący osobą fizyczną 

Nazwisko, imię* / Pełna nazwa podmiotu** 
 

 

Imię ojca, imię matki***/ Nazwa skrócona** 

 

 

Nazwisko, imię oraz pełniona funkcja osoby reprezentującej podmiot** 

 

 

Numer PESEL* / Numer NIP **/ Numer REGON** 

 

 

C.2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA*/ SIEDZIBY** 

Gmina  

 

 

Ulica 

 

Numer domu/ Numer lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

Telefon kontaktowy (jeżeli posiada) 

 

 

Adres e-mail (jeżeli posiada) 
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C.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić,  jeżeli jest inny niż w części C.2.) 

Gmina  

 

 

Ulica 

 

Numer domu/Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy 

C.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Gmina 

ZIELONKI 
Ulica 

 

Numer domu/Numer lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

 

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości 

wskazanej w części C.4. będą zbierane w sposób: 
□ SELEKTYWNY □ NIESELEKTYWNY 

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 

wielorodzinnych (wspólnota, wspólnota 

niesformalizowana): 

… zł … zł 

Dane do obliczeń stawki opłaty za odpady 

Nr lokalu Ilość osób Nr lokalu Ilość osób Nr lokalu Ilość osób Nr lokalu Ilość osób Nr lokalu Ilość osób 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
wskazanej w części C.4. niniejszej deklaracji 
zamieszkuje: 

 

.............................. 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

Zwolnienie z opłaty za odpady na podstawie Karty 
Dużej Rodziny 

□ TAK 

(należy załączyć kopie Karty Dużej Rodziny) 

□ NIE 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynosi (liczba mieszkańców  X  

stawka opłaty): 

  
 .............................. zł 

(należy podać iloczyn liczby zamieszkujących oraz stawki opłaty) 

Nr konta bankowego do zwrotu w przypadku powstania nadpłaty (nieobowiązkowe) 
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E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO1 

1. Oświadczam, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zapoznałem/łam się z pouczeniem zawartym w niniejszej deklaracji. 

Imię 

 

Nazwisko 
 

 

Data wypełnienia 
 

Podpis składającego (pieczątka) / podpis osoby reprezentującej składającego1 
 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 

 

Objaśnienia: 

Ilekroć w deklaracji jest mowa o : 

1. Karcie Dużej Rodziny – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XIV/3/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku, z obowiązku ponoszenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Zielonki zwolnione jest trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Zwolnienie z opłaty 

przysługuje w przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Mieszkańcu – jest to osoba fizyczna mająca na terenie gminy Zielonki miejsce zamieszkania. 

3. Właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

4. Nieruchomości zamieszkałe - to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc taka, na której człowiek bytuje, niezależnie od 

czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem. 

5. Sposób selektywny- rozumie się przez to gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na papier, szkło, tworzywa sztuczne 

i metale, odpady ulegające biodegradacji. 

6. Sposób nieselektywny- rozumie się przez to odpady komunalne niepoddane segregacji. 

 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 

dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów po raz pierwszy, należy złożyć 

„PIERWSZĄ DEKLARACJĘ”. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(np. w sytuacji zbycia lub zmiany nieruchomości), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć DEKLARACJĘ ZMIENIAJĄCĄ 

(NOWĄ) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

5. W przypadku korygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć „KOREKTĘ DEKLARACJI”. Korekta deklaracji następuje wówczas 

gdy okazuje się, że poprzednio złożona deklaracja zawierała jakieś błędy, tj. w przypadku potrzeby zmiany danych, które nie wpływają na 

wysokość opłaty. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania z dołu do 15 dnia każdego następnego miesiąca, 

na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki, gotówką w kasie tego Urzędu, kartą płatniczą bądź telefonem.  

 

                                                 
1W przypadku reprezentacji osoby uprawnionej do złożenia deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli 

pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 
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                                                                                                                                                  Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/15/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI 
(z wyłączeniem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze) 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). 

Termin składania: W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty lub zmiany 
danych wskazanych w deklaracji.      

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy Zielonki 
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę znakiem X zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ PIERWSZA DEKLARACJA   Data powstania obowiązku opłaty:                      _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

□ KOREKTA DEKLARACJI 
      (nie wpływa na wysokość opłaty) 

Data zmiany:                                                        _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

Przyczyna korekty: .......................................................................................................... 
DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (NOWA), składana w 

przypadku: 
 

□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości  

      opłaty 
Data powstania obowiązku opłaty:                    _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

□ ustania obowiązku uiszczania opłaty 
Data ustania obowiązku opłaty:                           _  _ - _  _ - _  _  _  _ (dzień – miesiąc – rok) 

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

*        dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
**      dotyczy składającego deklarację prowadzącego działalność gospodarczą 
***    dotyczy osób fizycznych, które nie posiadają nr PESEL 
**** dotyczy podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego           

C.1. TYTUŁ WŁADANIA (proszę  znakiem X zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ Właściciel □ Współwłaściciel   □ Inny (np. najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty)                   

C.2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę  znakiem X zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ osoba fizyczna                                            □ osoba prawna                                     □ jednostka nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko, imię*/Pełna nazwa podmiotu** 
 

 

Imię ojca, imię matki***/Nazwa skrócona** 
 

 

Nazwisko, imię oraz pełniona funkcja osób reprezentujących podmiot prawny** 
 

 

Numer PESEL*/Numer NIP**/Numer REGON** 
 

 

Numer KRS**** 

C.3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA*/ SIEDZIBY** 
Gmina  Ulica 

 

 

Numer domu/ Numer lokalu 

Miejscowość 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

Telefon kontaktowy (dotyczy osób/podmiotów, które posiadają) 
 

 

Adres e-mail (dotyczy osób/podmiotów, które posiadają) 
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C.4. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.3.) 
Gmina  Ulica 

 

 

Numer domu/ Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy 

C.5. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY ZIELONKI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 

□ Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza: ......................................................................... (podać rodzaj działalności) 

□ Nieruchomość rekreacyjno – wypoczynkowa 

C.6. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.3.) 

Gmina  

ZIELONKI 

Ulica 
 

 

Numer domu/ Numer lokalu 

Miejscowość 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

C.7. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI C.3. LUB C.6. jest: 

□ NIEZAMIESZKAŁA □ REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWA 
Należy wypełnić dział D Należy wypełnić dział E 

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w części 

C.4. lub C.6. będą zbierane w sposób: 
□ SELEKTYWNY □ NIESELEKTYWNY 

Rodzaj pojemnika Ilość Stawka opłaty 
Kwota (ilość x stawka) 

Sposób selektywny Sposób nieselektywny 
120 l  ............ zł ............ zł ............ zł 
180 l  ............ zł ............ zł ............ zł 
240 l  ............ zł ............ zł ............ zł 
770 l  ............ zł ............ zł ............ zł 
1100 l  ............ zł ............ zł ............ zł 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (należy zsumować 

kwoty dla wszystkich pojemników): ............ zł 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH, WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Oświadczam, że odpady na nieruchomości wskazanej w części C.4. lub 
C.6. będą zbierane  w sposób: 

□ SELEKTYWNY □ NIESELEKTYWNY 

Roczna stawka ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych: ............ zł ............ zł 

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi1: ............ zł 

Nr konta bankowego do zwrotu w przypadku powstania nadpłaty (nieobowiązkowe) 

                          
 

                                                 
1
 Wysokość rocznej stawki ryczałtowej płatnej z dołu do 15 dnia kolejnego miesiąca od chwili zaistnienia obowiązku uiszczenia opłaty. 
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO2
 

1. Oświadczam, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Zapoznałem/łam się z pouczeniem zawartym w niniejszej deklaracji. 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Data wypełnienia 
 

Podpis składającego (pieczątka) / podpis osoby reprezentującej składającego2 
 

 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 

 

Objaśnienia: 

Ilekroć w deklaracji jest mowa o : 

1. Właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

2. Nieruchomości niezamieszkałe - czyli takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynki 

użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, ogródki działkowe 

itp.). 

3. Nieruchomości rekreacyjne - to domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

 przez część roku. 

4. Sposób selektywny - rozumie się przez to gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na papier, szkło, tworzywa sztuczne 

i metale, odpady ulegające biodegradacji. 

5. Sposób nieselektywny - rozumie się przez to odpady komunalne niepoddane segregacji. 

 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 

dni od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości.  

3. W przypadku powstania na danej nieruchomości odpadów po raz pierwszy, należy złożyć „PIERWSZĄ DEKLARACJĘ”. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(np. w sytuacji zbycia lub zmiany nieruchomości), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć DEKLARACJĘ ZMIENIAJĄCĄ 

(NOWĄ) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

5. W przypadku korygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć „KOREKTĘ DEKLARACJI”. Korekta deklaracji następuje wówczas 

gdy okazuje się, że poprzednio złożona deklaracja zawierała jakieś błędy, tj. w przypadku potrzeby zmiany danych, które nie wpływają na 

wysokość opłaty. 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych - z dołu do 15 dnia każdego następnego miesiąca, na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki, gotówką 

w kasie tego Urzędu, kartą płatniczą bądź telefonem.  

 

                                                 
2
 W przypadku reprezentacji osoby uprawnionej do złożenia deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej. Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest określić, w drodze uchwały stanowiącej
akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności aktualizacji (dostosowania do obowiązujących
przepisów) oraz uproszczenia dotychczasowego wzoru deklaracji. Wprowadza się trzy nowe wzory deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:

1) nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych,

2) nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,

3) nieruchomości niezamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych,

położonych na terenie gminy Zielonki, zastępując dotychczasowy wzór formularza.

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące załącznik nr 1,
2 i 3 do niniejszej uchwały obejmują objaśnienia dotyczące sposobu ich wypełnienia i stosowne pouczenie. Do
złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, za wyjątkiem nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze, a powstają odpady
komunalne.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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