
UCHWAŁA NR XXXVII/259/13
RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6n ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) uchwala, co następuje: 

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

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć 
w terminie do 30 kwietnia 2013 r. lub w terminie określonym w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21). 

2. Termin składania deklaracji w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości określa art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21). 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 składane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/244/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 
487). 

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

Przewodniczący rady:
J. Kubicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 marca 2013 r.

Poz. 2018



  

 
 
 
 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 
 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. 
Wypełnić komputerowo lub ręcznie, duŜymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 
 

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

     (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zwana dalej ustawą. 
 
Składaj ący deklaracj ę: właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy  

            (patrz: objaśnienia – pkt. 1 i 2 na ostatniej stronie deklaracji). 
 
Termin składania deklaracji:  do 30 kwietnia 2013 r. – pierwsza deklaracja, a po tym terminie deklaracje  

       składane są w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na  
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienie zdarzeń 
mających wpływ na wysokość opłaty (patrz: objaśnienia – pkt. 3 i 4 na ostatniej 
stronie deklaracji). 

 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra 

B. ORGAN, KTÓREMU SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

Burmistrz Góry 

C. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� pierwsza deklaracja   � zmiana danych zawartych we wcześniejszej deklaracji 

D. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

� osoba fizyczna           � Administracja Lokali Komunalnych              � spółdzielnia mieszkaniowa          

� zarząd wspólnoty mieszkaniowej                     � inny podmiot władający nieruchomością 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu władającego nieruchomością: 

 

PESEL (dotyczy osoby fizycznej): 

 

REGON (nie dotyczy osoby fizycznej): 

 

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj:  Województwo:  Powiat:  

Gmina:  Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  Poczta:  Nr tel.:  

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXVII/259/13 
z dnia 28 lutego 2013 r. 
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F. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość:  Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej niniejszej deklaracji zamieszkuje _____ 
mieszkańców (podać liczbę). 

G. INFORMACJA O SPOSOBIE POST ĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Oświadczam, Ŝe odpady komunalne powstające na nieruchomości gromadzone i oddawane będą 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� w sposób zmieszany (bez segregacji) � w sposób selektywny (odpady będą segregowane) 

H. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU NALNYMI 

Liczba 
mieszkańców 

zamieszkujących 
nieruchomość 

Stawka opłaty określona                      
w uchwale Rady Miejskiej Góry 

Iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty 
(wysokość opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 

 
X 

 

 
= 

 

 
zł 

WyŜej wyliczoną opłatę zobowiązuję się wnosić w terminie do 10 kaŜdego miesiąca, którego opłata 
dotyczy, na rachunek bankowy Gminy Góra, nr 45 8669 0001 0006 4608 2000 0008 lub w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 

I. ZAŁĄCZNIKI: 

    � tak   � nie  

Dokument potwierdzający zamieszkiwanie w innym miejscu niŜ miejsce zameldowania w Gminie Góra. 

Data złoŜenia deklaracji 
(dzień-miesiąc-rok) 

Imię Nazwisko Czytelny podpis lub 
podpis i pieczęć imienna 

 

 

   

J. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 
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POUCZENIE: 

 
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 2012 r.  
poz. 1015 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391): „W razie niezłoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta określa, 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.”. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Objaśnienia: 

1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) przez właścicieli nieruchomości rozumie się 
takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające 
nieruchomością. 

2. JeŜeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciąŜają osoby sprawujące 
zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.                
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeŜeli 
zarząd nie został wybrany. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć deklarację Burmistrzowi Góry o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć nową 
deklarację Burmistrzowi Góry 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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DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 
 
 

 
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. 

Wypełnić komputerowo lub ręcznie, duŜymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 
 
 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  
     (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zwana dalej ustawą. 

 
Składaj ący deklaracj ę: właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy  

            (patrz: objaśnienia – pkt. 1 i 2 na ostatniej stronie deklaracji). 
 
Termin składania deklaracji:  do 30 kwietnia 2013 r. – pierwsza deklaracja, a po tym terminie deklaracje  

       składane są w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na  
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienie zdarzeń 
mających wpływ na wysokość opłaty (patrz: objaśnienia – pkt. 3 i 4 na ostatniej 
stronie deklaracji). 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra 

B. ORGAN, KTÓREMU SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

Burmistrz Góry 

C. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� pierwsza deklaracja   � zmiana danych zawartych we wcześniejszej deklaracji 

D. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

� osoba fizyczna           � Administracja Lokali Komunalnych              � spółdzielnia mieszkaniowa          

� zarząd wspólnoty mieszkaniowej                     � inny podmiot władający nieruchomością 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu władającego nieruchomością: 

 

PESEL (dotyczy osoby fizycznej): 

 

REGON (nie dotyczy osoby fizycznej): 

 

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj:  Województwo:  Powiat:  

Gmina:  Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  Poczta:  Nr tel.:  

F. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXVII/259/13 
z dnia 28 lutego 2013 r. 
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Miejscowość:  Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

G. INFORMACJA O SPOSOBIE POST ĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Oświadczam, Ŝe odpady komunalne powstające na nieruchomości gromadzone i oddawane będą 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� w sposób zmieszany (bez segregacji) � w sposób selektywny (odpady będą segregowane) 

H. POJEMNIKI UśYWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

H.1. POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE 

Rodzaj pojemnika na odpady komunalne kosz 0,11 m3 1,1 m3 7 m3 10 m3 

Liczba pojemników      

H.2. POJEMNIKI NA ODPADY GROMADZONE SELEKTYWNIE 

Rodzaj odpadów                       
gromadzonych selektywnie 

Rodzaj pojemnika 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) Liczba pojemników 

papier � pojemnik (worek)120 l �  pojemnik 1,1 m3  

tworzywa sztuczne � pojemnik (worek)120 l �  pojemnik 1,1 m3  

szkło bezbarwne � pojemnik (worek)120 l �  pojemnik 1,1 m3  

szkło kolorowe � pojemnik (worek)120 l �  pojemnik 1,1 m3  

odpady zielone � pojemnik (worek)120 l �  pojemnik 1,1 m3  

G. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU NALNYMI 

Poz. Rodzaj pojemnika Liczba 
pojemników X 

Stawka opłaty    
określona w uchwale 
Rady Miejskiej Góry 

= 
Iloczyn               

liczby pojemników          
i stawki opłaty 

zł 

1. kosz   X  =  zł 

2. worek 120 l   X  =  zł 

3. pojemnik 0,11 m3  X  =  zł 

4. pojemnik 1,1 m3    X  =  zł 

5. pojemnik 7 m3  X  =  zł 

6. pojemnik 10 m3  X  =  zł 

Wysoko ść opłaty miesi ęcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Suma iloczynów liczby pojemników i stawki opłaty w poz. 1-6.  zł 

WyŜej wyliczoną opłatę zobowiązuję się wnosić w terminie do 10 kaŜdego miesiąca, którego opłata 
dotyczy, na rachunek bankowy Gminy Góra, nr 45 8669 0001 0006 4608 2000 0008 lub w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1. 

Data złoŜenia deklaracji 
(dzień-miesiąc-rok) 

Imię Nazwisko Czytelny podpis lub 
podpis i pieczęć imienna 
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J. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

POUCZENIE: 
 
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 2012 r.  
poz. 1015 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391): „W razie niezłoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta określa, 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.”. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Objaśnienia: 

1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) przez właścicieli nieruchomości rozumie się 
takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające 
nieruchomością. 

2. JeŜeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciąŜają osoby sprawujące 
zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 
własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeŜeli zarząd 
nie został wybrany. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć deklarację Burmistrzowi Góry o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć nową 
deklarację Burmistrzowi Góry 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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