
 

 

UCHWAŁA NR XLII/200/13 

RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/159/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 grudnia 2012 r. 

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

przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
1)

) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z poź. zm
2)

) – Rada Miejska Mieroszowa 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXV/159/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

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

właściciela nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:  

1. Zmienia się wzór deklaracji wraz z załącznikiem nr 1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały.  

2. Uchyla się w całości § 3 i nadaje się następujące brzmienie: „§ 3. Dopuszcza się możliwość złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, tj.za pomocą formularza dostępnego na http://bip.mieroszow.pl. Wypełniony formularz 

w formacie PDF i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym należy przesłać 

za pomocą platformy ePUAP” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa: 

R. Gubernat 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 maja 2013 r.

Poz. 3180



Załącznik  do uchwały Nr XLII/200/13 

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

 

Podstawa prawna: 

 

Składający: 

 

 

Miejsce składania: 

art. 6m ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

/Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm./ 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Mieroszów (właściciel 

nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)  

Urząd Miejski w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów 

A. 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Burmistrz Mieroszowa, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

☐ PIERWSZA DEKLARACJA          ☐ ZMIANA DANYCH 

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.  

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

☐ OSOBA FIZYCZNA  

☐ OSOBA PRAWNA  

☐ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA*:  

 

IDENTYFIKATOR PODATKOWY
1)

:  PESEL                                          /NIP 

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*  

Kraj: Województwo: Powiat: 

 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

E. 
ADRES NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY MIEROSZÓW, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość: Nazwa ulicy: 

 

Nr budynku: 

 

Nr lokalu: 

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (tylko dla nieruchomości niezabudowanej): 

 

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

☐ WŁASNOŚĆ                                                          ☐ WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

☐ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                           ☐ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 
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☐ POSIADANIE
2)

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

G. OŚWIADCZAM, ŻE: 

☐ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą  

☐ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę 

wyższą  

☐ na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie 

G1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH: 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje ……...…… osób. 

                                                                                                                    /należy podać liczbę mieszkańców/  

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka):  

LICZBA OSÓB STAWKA KWOTA 

ODPADY 

NIESEGREGOWANE 

ODPADY 

SEGREGOWANE 

    
 

G2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (zabudowanych i niezabudowanych)
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne wytwarzane są  

w następujących miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik, listopad, grudzień*. 

 

Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności: 

na której znajduje się/pracuje (należy podać liczbę): 

1. pracowników  

2. uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku  

3. miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce  

4. łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, koszarach, pensjonatach itp.  

5. ogrodów działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym  

6. m
2
 powierzchni lokalu spożywczo-warzywnego  

7. inne ….................................................................................................  

  

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (ilość pojemników zapełnionych w ciągu miesiąca 

odpadami komunalnymi zmieszanymi x stawka): 

ILOŚĆ 

POJEMNIKÓW
 

STAWKA KWOTA 

ODPADY 

NIESEGREGOWANE 

ODPADY 

SEGREGOWANE 

60 l: szt.    

110/120 l: szt.    

240 l: szt.    

1100 l: szt.    

2500 l: szt.    

RAZEM:  
 

G3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI , CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH, CZĘŚCIOWO 
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NIEZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(G1+G2)
 

 

W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała, 

tj. wykorzystywana na inne cele, np. działalność gospodarczą - należy wypełnić zarówno część G1. jak  

i G2., a następnie G3. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 

odpadami (kwoty z poz. G1+G2) 
 

 

H. 
 PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ* 

 

 

….....................................................                                                         …..................................................... 
                     /miejscowość, data/                                                                                                                                    /czytelny podpis/ 

 
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 2005 r. Nr 229, 

poz. 1954 z późn. zm.). 

 
Wyjaśnienia: 

 Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Mieroszowa o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należytej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Mieroszowa w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zastąpiła zmiana. 

 

Objaśnienia: 

* niepotrzebne skreślić, 
1)

 identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL; NIP – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, 
2)

 podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez 

tytułu prawnego). 

 

Załączniki : 

 Załącznik nr 1 – metoda obliczania liczby osób korzystających z pojemnika 
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Załącznik Nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 

 

L.p. 

Rodzaj nieruchomości 

(źródło wytwarzania 

odpadów komunalnych) 

Jednostka 

charakteryzująca źródło 

wytwarzanych odpadów 

Średnia ilość 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych  

w ciągu 2 

tygodni 

(litry/2tyg) 

Wskaźnik 

przeliczeniowy 

do obliczenia 

liczby osób 

korzystających   

z pojemnika 

1. 
Nieruchomość 

zamieszkała 
na mieszkańca 36 1,000 

2. 
Uczelnie, szkoły, 

przedszkola, żłobki 

na studenta/ ucznia/ 

dziecko 
4 0,111 

na pracownika 10 0,278 

3. 
Internaty, hotele, 

pensjonaty 

na łóżko  

 
10 0,278 

na pracownika 

 
10 0,278 

4. 

Szpitale i inne placówki 

zdrowia całodziennego 

pobytu 

na łóżko 30 0,833 

na pracownika 10 0,278 

5. 

 

Lokale handlowe: 

 

- 
Odzieżowy, 

przemysłowy 
na pracownika 10 0,278 

- 
Spożywczy, spożywczo- 

warzywny  

na 1 m
2
 powierzchni  

lokalu 
3 0,083 

6. Lokale gastronomiczne 

na 1 miejsce 

konsumpcyjne 
8 0,222 

na pracownika 10 0,278 

7. Ogródki działkowe  

na każdą działkę w 

okresie sezonu tj. od 1 

kwietnia  

do 31 października  

8 0,222 

8. 

Instytucje kultury 

posiadające sale 

widowiskowe, kina 

na miejsce na widowni 2 0,055 

na pracownika 10 0,278 

9. Cmentarze 

na miejsce grzebalne  

w okresie od 1 kwietnia  

do 30 listopada 

2 0,056 

10. 
Tereny parków, 

zieleńców 
na 1 ha  5,556 

11. Wszystkie inne niż wyżej wymienione, w szczególności : 
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 - 

pomieszczenia biurowe,  

w tym instytucje, banki  

i urzędy 

na pracownika 10 0,278 

 -  

punkty handlowe i 

usługowe poza lokalem 

(kiosk, uliczne punkty 

szybkiej konsumpcji, 

kwiaciarnie) 

na pracownika 10 0,278 

-  

rzemiosło i zakłady 

wytwórcze, działalność 

gospodarcza 

na pracownika 10 0,278 

 - 

instytucje kultury, nie 

posiadające sal 

widowiskowych, w tym 

m.in.: muzea, galerie, 

biblioteki 

na pracownika 10 0,278 

 - 

obiekty sportowe, w tym 

m.in. hale sportowe, 

korty tenisowe itp. 

na pracownika 10 0,278 

 
 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 

223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 

1281 oraz z 2012 r., poz. 567., z 2013 r. poz.153. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r. poz.951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 22 
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