
UCHWAŁA NR XX/312/12
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu 
i miejscu złożenia pierwszej deklaracji oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte 

w deklaracji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), w związku 
z art. 10 ust. 1 i art 12 ustawy 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. ), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala sie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący załacznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwala się wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiący załacznik nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć 
w Urzędzie Gminy Długołęka w terminie do 15 marca 2013 r. 

§ 3. Kolejne deklaracje, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012, poz. 391) należy składać w Urzędzie Gminy Długołęka 
w terminach wynikających z powyższego przepisu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Mirosław Duda

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 stycznia 2013 r.

Poz. 138



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Długołęka nr XX/312/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.  
 

1. Numer PESEL płatnika / Numer Identyfikacji Podatkow ej NIP 1) 

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

2. Nr dokumentu 

        

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TYTUŁU ZAM IESZKANIA 
 

       

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Z 2012 poz. 749 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej 
będących właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami 
nieruchomości lub ich części oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z 
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, osób 
fizycznych tworzących wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013 lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w 
którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Deklarację korygującą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA, DŁUGOŁ ĘKA, UL. ROBOTNICZA 12, 55-095 MIRKÓW 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 3. Okoliczno ści (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� 1.

 

pierwsza deklaracja 

���� 2. korekta deklaracji od ........................................... (miesiąc, rok) 

C. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

����    1.   Właściciel                              �   2. Użytkownik wieczysty                �   3. Współwłaściciel 

����    4. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zarządca zasobów spółdzielczych 

����    5. Inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca, użytkownik itd.): ….............................................. 
 
5. Deklaracja dotyczy: 

����   1. całej nieruchomości (poszczególni współwłaściciele/najemcy/dzierżawcy/użytkownicy itd. składają wspólną deklarację) 

����   2. części nieruchomości (poszczególni współwłaściciele/najemcy/dzierżawcy/użytkownicy itd. składają odrębne deklaracje) 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6. Nazwisko / Nazwa  1) 

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

 7. Pierwsze imi ę, drugie imi ę 

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

 8. Numer PESEL / NIP 1) 

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

9. Numer telefonu/ e-mail 

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

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA (DO KORESPONDENCJI) 
 10. Kraj 

……………………………………….…………………………………..… 

11. Województwo  

………………………………………….…………………..…………… 

12. Powiat  

………………………………………….………………….…………………… 

 13. Gmina 

……………..……………………………………………………………..… 

14. Ulica 

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

15. Nr budynku 

………….………….…………… 

16. Nr lokalu 

………………………………..…..… 

 17. Miejscowo ść 

………………………………………………………….. 

18. Kod pocztowy 

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

19. Poczta 

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

 20. Nr działki 
 
…............................................................................... 

21. Obręb 
 
….....................................................................................

.... 

22. Ilość lokali mieszkalnych (dotyczy budynków wielolokalow ych) 
 

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

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
        (wypełni ć jeśli dane inne ni ż w D2) 
 23. Gmina 

……………..……………………………………………………………..… 

24. Ulica 

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

25. Nr budynku 

………….………….…………… 

26. Nr lokalu 

………………………………..…..… 

 27. Miejscowo ść 

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

28. Kod pocztowy 

…………………………………… 

29. Poczta 

………………………………......................…………..………………………………………… 
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 30. Nr działki 

…………………......................... 

31. Obręb 
 

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

32. Ilość lokali mieszkalnych (dotyczy budynków wielolokalow ych) 
 

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

D.4. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
 33. Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

���� 1. Nieruchomość zamieszkała (na której zamieszkują mieszkańcy) 

���� 2. Nieruchomość mieszana (na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której prowadzona jest działalność w wyniku której powstają odpady) 
 
W przypadku zaznaczenia pozycji nr 2:   
- jeżeli działalność jest prowadzona przez składającego deklarację należy wypełnić „deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”,  
- jeżeli działalność jest prowadzona przez inny podmiot, należy wpisać jego dane poniżej: 
 
 
….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW NA NIERUCHOMO ŚCI 
 34. Czy odpady na nieruchomo ści s ą zbierane i odbierane w sposób selektywny? (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

        � 1.

 

TAK                                                      � 2. NIE 

F. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPOD AROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TYTUŁU OSÓB 
ZAMIESZKAŁYCH 
  Podstawa wyliczenia opłaty  

(ilo ść osób zamieszkałych) 
 
 

Stawka opłaty [zł]  
wynikająca z Uchwały Rady Gminy 
Długołęka (ogłoszonej w Dz. Urz. 

Województwa Dolnośląskiego) 

Kwota opłat y [zł]  
(iloczyn poz. 35 i 36) 

(należy zaokrąglić do pełnych złotych) 

 1. Opłata z tytułu osób 
zamieszkałych na stałe na 
nieruchomo ści 

35.  

……………………………………………  

36.  

…………………………...... zł 

37.  

………….......……………… …..... zł/miesiąc 

 2. Roczna opłata z tytułu osób zamieszkałych na nie ruchomo ści (kwota z poz. 37 x 12 miesi ęcy) 38.  

………….......………………...... zł/rok 
 3. Wysoko ść kwartalnej opłaty i termin jej wnoszenia (kwota z poz. 38 podzielona na 4 równe cz ęści) 

 39. I kwartał do 15 stycznia  
           danego roku 
 

….................................... zł 

40. II kwartał do 15 kwietnia  
            dane go roku 
 

….................................... zł 

41. III kwartał do 15 lipca  
          danego roku 
 

….................................... zł 

42. IV kwartał do 15 pa ździernika        
       danego roku 

 
….................................... zł  

G. DODATKOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 
 43. Czy nieruchomo ść wyposa żona jest w pojemnik na odpady? 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

���� 1. Tak ���� 2. Nie 
 44. Czy pojemniki stanowi ą własno ść 

składaj ącego deklaracj ę? (zaznaczyć 
właściwy kwadrat): 

���� 1. Tak ���� 2. Nie 

45. Czy na nieruchomo ści 
kompostowane s ą odpady?  
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

���� 1. Tak ���� 2. Nie 

46. Czy istnieje konieczno ść odbioru odpadów ulegaj ących 
biodegradacji z nieruchomo ści ? (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

���� 1. Tak ���� 2. Nie 

H. OŚWIADCZENIE, POUCZENIE I PODPIS PŁATNIKA/OSOBY REPRE ZENTUJĄCEJ PŁATNIKA  
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 
Kodeksu karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji. 

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, poz. 1015). 
 47. Imię  

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

48. Nazwisko  

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

 49. Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr) 
 
 

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

50. Podpis płatnika / osoby reprezentuj ącej płatnika 1) 

 
 

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

I. ADNOTACJ E ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY 
 51. Uwagi organu 

 
 
 
 

 52. Data (dd-mm-rrrr) 
 
 

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

53. Podpis weryfikuj ącego formularz 
 
 

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

1) Niepotrzebne skreślić 
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Objaśnienia do deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu 
zamieszkania 

Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6m ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), którzy: 
I. składają deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy, 
II. dokonują korekty wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy wypełnić deklarację dla każdej nieruchomości oddzielnie. 
 

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

 
Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że składający 
deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”. 
 
Część B 
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na 
danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Deklarację korygującą należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Za zmianę przyjmuje się także wygaśniecie obowiązku wnoszenia opłaty. 
 
Część F 
Sposób wyliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z tytułu osób zamieszkałych: 

• w pozycji 35 należy podać liczbę osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, 
• w pozycji 36 należy podać miesięczną stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od jednego 

mieszkańca wynikającą z uchwały Rady Gminy Długołęka „w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty”,  

• w pozycji 37 należy podać kwotę, która stanowi iloczyn ilości osób zamieszkałych i stawki opłaty (poz. 35 x 
poz. 36) – wysoko ść miesi ęcznej opłaty od nieruchomo ści, 

• w pozycji 38 należy wpisać kwotę, która stanowi iloczyn miesięcznej opłaty i 12 miesięcy (poz. 37 x 12 
miesięcy) - wysoko ść rocznej opłaty od nieruchomo ści, 

• w pozycjach od 39 do 42 należy wpisać 4 równe części kwartalnych opłat (poz. 38/ 4 raty), 
 

Opłat ę za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu n ieruchomo ści, zgodnie uchwał ą Rady Gminy 
Długoł ęka „w sprawie terminu, cz ęstotliwo ści i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa dami 
komunalnymi” , należy uiszcza ć w terminach płatno ści do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca i 15 pa ździernika 
danego roku na konto Gminy Długoł ęka. W przypadku gdy obowi ązek ponoszenia opłaty powstanie po w/w 
terminach opłat ę należy wnie ść w terminie 14 dni od daty zło żenia deklaracji o wysoko ści opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Część H 
Podpis składany w pozycji 50 stanowi potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się 
w części H. 
 
Część I dotyczy organu dokonującego weryfikację deklaracji. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Długołęka nr XX/312/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. 
 

1 Numer Identyfikacji Podatkowej NIP  
 
…………………………………………………………………………………………
……… 

2 Nr dokumentu  

………………………………………………… 

      

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI OD WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJ Ą  
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

      

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Z 2012 poz. 749 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej 
prowadzących działalność w wyniku, której powstają odpady komunalne. 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013 lub w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych. 
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości powstały odpady komunalne. 
Deklarację korygującą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
opłaty  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA, DŁUGOŁ ĘKA, UL. ROBOTNICZA 12, 55 -095 MIRKÓW 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 3 Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczy ć właściwy kwadrat): 

�    1. pierwsza deklaracja 

�    2. korekta deklaracji od dnia  …................................... (miesiąc, rok)   

 

C. SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę 
 4 Rodzaj podmiotu (zaznaczy ć właściwy kwadrat): 

 

� 1. Właściciel                          2. Użytkownik wieczysty                   3. Współwłaściciel 

�    4. Inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca itd.): ….............................................. 
 

5 Deklaracja dotyczy: 

� 1. całej nieruchomości                              � 2. części nieruchomości 

 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� 1. Osoba fizyczna                    �   2. Osoba prawna �   3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 
 7. Nazwa / Nazwisko i imi ę 1) 

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

 8. REGON /KRS 

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

9. Numer telefonu/ e-mail 

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

D.2. ADRES SIEDZIBY 
 10. Kraj 

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

11. Województwo 

……………………………………………………………....... 

12. Powiat  

………….....…………………… 

Gmina 
 
….................................................................... 

 13. Miejscowo ść 

………………………………...…………………........ 

14. Ulica 

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

15. Nr lokalu 

……………….……………............ 

16. Nr budynku 

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

 17. Kod pocztowy 

…………………………………………….................. 

18. Poczta 

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

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
19. Gmina 
 

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

…… 

20. Miejscowo ść 
 

……………………………….........……………………………… 

21. Ulica 
 

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

22. Nr budynku 
 

……………………..........… 

23. Nr lokalu 
 

…...............................

................. 

24. Kod pocztowy 
 

……………………………….........……………………………… 

25. Poczta 
 

…………......………………................................................................ 
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26. Nr działki 
 

……………………………….........………………… 

27. Obręb 
 

……………………………….........……………………………… 

 

 

 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI 
28. Gmina 
 

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

29. Miejscowo ść 
 

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

30. Ulica 

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

31. Nr budynku 
 

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

32. Nr lokalu 
 

…..................... 

33. Kod pocztowy 
 

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

34. Poczta 
 

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

E. DANE O PROWADZONEJ  DZIAŁALNO ŚCI 
 
 
 

 
35. Rodzaj działalno ści prowadzonej na nieruchomo ści (opisowo) : 

 
 

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

 36. Ilość zatrudnionych  
 

…………………………….................................. etatów 

37. Ilość uczniów/podopiecznych 
 

……………………………….....…………...... osób 

38. Ilość miejsc noclegowych 
 

……………………………….....…………. szt. 

39. Ilość miejsc konsumpcyjnych 
 

…………………………………........... szt. 
 40. Powierzchnia handlowa 

 
 

……………………………….....…… m2 

41. Powierzchnia magazynowa 
 
 

…………………………….....…………. m2 

42. Ilość powstaj ących odpadów 
komunalnych z tworzyw 
sztucznych  

……………………………….....…. m3/miesiąc 

43. Ilość powstaj ących odpadów 
komunalnych ze szkła 

 

……………………………….....…. m3/miesiąc 
 44. Ilość powstaj ących odpadów komunalnych z 

papieru  
 
 
…......................................... m3/m-c 

45. Ilość powstaj ących odpadów komunalnych  
ulegaj ących biodegradacji 

 
 
…......................................... m3/m-c 

46. Ilość powstaj ących pozostałych odpadów 
komunalnych zmieszanych 

 
 
…......................................... m3/m-c 

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW NA NIERUCHOMO ŚCI  
  

47. Czy odpady na nieruchomo ści są zbierane i odbierane w sposób selektywny? (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

        � 1.

 

TAK                                                      � 2. NIE 

 

G.1. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUN ALNYMI  
        (NIE DOTYCZY CMENTARZY) 

 SELEKTYWNE  ZMIESZANE 

 

 
 

Wielko ść  
[litr i m 3] Sztuki 

Częstotliw
ość w 

miesi ącu 

Stawka opłaty  
wynikaj ąca z 

Uchwały Rady 
Gminy Długoł ęka 
(ogłoszona w Dz. 

Urz. Województwa 
Dolno śląskiego) 

Kwota opłaty [zł] 
(iloczyn ilo ści, 
częstotliwo ści 

wywozu i stawki) 

 
 
 

Sztuki 

 
 

Częstotli
wość w 

miesi ącu  

Stawka opłaty  
wynikaj ąca z Uchwały 
Rady Gminy Długoł ęka 
(ogłoszona w Dz. Urz. 

Województwa 
Dolno śląskiego 

Kwota opłaty [zł] 
(iloczyn ilo ści, cz ęstotliwo ści 

wywozu i stawki) 

 60 litrów (na 
szkło) 

0,06 m3 
…................szt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

x 1  
 

….......................     
zł …....................... zł 

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 2 
 

  
 120 litrów  

 (0,12 m3) 
…...............szt.

 
…............................ 

zł …........................ zł ................szt. …....................... zł ….................................... zł 
 240 litrów  

(0,24 m3) 
...…..............szt.

 
…............................ 

zł …........................ zł 

 
................szt. 

 …....................... zł ….................................... zł 
 1100 litrów  

(1,1 m3) 
…...............szt.

 
…........................... 

zł ......................... zł 
 

................szt. …....................... zł ….................................... zł 
 1500 litrów  

(1,5 m3) 

….................szt.

 
…........................... 

zł .......................... zł    
 2500 litrów  

(2,5 m3) 
 
 …................szt.

 
…........................... 

zł .......................... zł    
 5000 litrów  

(5 m3) 
 
 …................szt.

  
 

…........................... 
zł .......................... zł 

 
................szt. 

 …....................... zł ….................................... zł 
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 7000 litrów  
(7 m3) 

 
 .................szt.

 
 

…............................ 
zł .......................... zł 

 
 

................szt. …....................... zł ….................................... zł 
 
 
 

Wysoko ść miesi ęcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zebranymi selektywnie 

48. 
 

......................... zł 

Wysoko ść miesi ęcznej opłaty za 
gospodarowanie pozostałymi odpadami 

komunalnymi 

49. 
 

….................................... zł 

 Wysoko ść łącznej miesi ęcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma pozycji 47 i 48): 

50. 
…..................................................  

zł/miesiąc 

G.2. WYMIAR OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z CMENTARZY  
  

Wielko ść  
[litr i m3] 

 
Ilość  
[szt.] 

Stawka opłaty 

wynikająca z Uchwały Rady 
Gminy Długołęka (ogłoszona w 

Dz. Urz. Województwa 
Dolnośląskiego) 

 
Częstotliwo ść wywozu  

(ilo ść wywozów w roku*) 
 

* wywóz odbywać się będzie na zgłoszenie 

 
Kwota opłaty 

(iloczyn ilości, częstotliwości 
wywozu i stawki) 

5 m3 
(5000 l) 

 
 

…......................szt. 

 
 

….................................................. zł  

 
x …...... 

51. 
 

….................................................. zł  
7 m3 

(7000 l) 
 
 

…......................szt. 

 
 

….................................................. zł  

 
x …...... 

 

52. 
 

….................................................. zł  
 
 

Wysoko ść łącznej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami kom unalnymi: 

 

53. 
 

…...........................................  
zł/rok 

  
Wysoko ść miesi ęcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

(pozycja 53 dzielona przez 12 miesi ęcy): 

54. 
 
 

…...........................................  
zł/rok 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PŁATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PŁATNIKA  
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji. 

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). 

55. Imię 

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

56. Nazwisko 

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

 57. Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr) 
 
 

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

58. Podpis (piecz ęć) płatnika / osoby reprezentuj ącej płatnika 1) 

 
 

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

I. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJ ĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY 
 59. Uwagi organu weryfikuj ącego  

 

 60. Data (dd-mm-rrrr) 
 
 
 
……………………………….......................................................………………………....…………………… 

61. Podpis weryfikuj ącego formularz 
 
 
 
……………………………….......................................................………………………....…………………… 

1) Niepotrzebne skreślić 
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Objaśnienia do deklaracji o wysoko ści miesi ęcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od 

właścicieli nieruchomo ści, na których nie zamieszkuj ą mieszka ńcy, a powstaj ą odpady komunalne 

Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6m 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), którzy: 
I. składają deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy, 

II. dokonują korekty wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Formularz wypełnia ka żdy podmiot prowadz ący na danej nieruchomo ści działalno ść w wyniku której powstaj ą 
odpady. 
 
W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy wypełnić deklarację dla każdej nieruchomości oddzielnie. 
 
Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że składający 
deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”.  

 
Część B 
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na 
danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Deklarację korygującą należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Za zmianę przyjmuje się także wygaśniecie obowiązku wnoszenia opłaty. 
 
Część G.1. 
Sposób wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

• należy wybrać rodzaj pojemników na odpady selektywne oraz na odpady zmieszane (w zależności od 
zapotrzebowania, przy  zachowaniu minimalnych pojemności określonych w regulaminie) oraz podać ich 
deklarowaną ilość, 

• należy podać stawkę za opróżnianie jednego pojemnika o danej pojemności, wynikającą z uchwały Rady 
Gminy Długołęka „w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty”,  

• w kolumnie kwota opłaty należy wpisać iloczyn: ilość wybranych rodzajów pojemników x częstotliwość wywozu 
w m-cu x stawka za dany pojemnik  = kwota opłaty 

• w pozycji 50 należy podać łączną opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 
stanowi sumę pozycji  48 i 49 

 
Część G.2.  
Dotyczy wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z cmentarzy. 

 
Część H 
Podpis składany w pozycji 58 stanowi potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się 
w części H. 
 
Część I – dotyczy organu dokonującego weryfikacji deklaracji. 
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