
UCHWAŁA NR 60/V/15
RADY MIASTA ŻORY

z dnia 26 lutego 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2013, poz. 594 ze zm.), art. 6n i art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013, poz. 1399 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miasta Żory, w terminach:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych,

2. 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklarację można składać w Urzędzie Miasta za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1) wypełniony formularz wraz z innymi dokumentami można przesłać jako załączniki do pisma ogólnego 
kierowanego do Urzędu Miasta poprzez platformę komunikacji publicznej EBOI lub ePUAP.

2) do podpisywania dokumentów dopuszcza się elektroniczny podpis kwalifikowany i podpisy elektroniczne 
zaufanie wydawane do platformy komunikacji EBOI i e-PUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 369/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Warszawa, dnia 9 marca 2015 r.

Poz. 1294



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2015r.  

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Piotr Kosztyła
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Nr identyfikacyjny                                                                                                                                      Załącznik Nr  1 
                                     do Uchwały Rady Miasta śory 
                                      Nr 60/V/15 z dnia 26.02.2015r. 

 
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: 
 
 
 
Składający: 
 
 
 
Miejsce składania: 
 
Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013 , poz. 1399 ze zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U .2012, poz. 749 ze zm.). 
 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe innych podmiotów władających 
nieruchomością. 
 
Urząd Miasta śory, 44-240 śory, Rynek 9; Al. Wojska Polskiego 25 
 
Prezydent Miasta śory 

A. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI 
(zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. pierwsza deklaracja od: 
 

........................                                                      
[dz.mm.rrrr] 

 

 2. zmiana zadeklarowanych wcześniej 
danych będących podstawą wyliczenia opłaty  
 

Data powstania zmiany: ............................ 
                                               [dz.mm.rrrr]   
 
Powód zaistnienia zmiany:       
 
 
 
 
 
 

 3. korekta deklaracji  
[do korekty naleŜy dołączyć 
uzasadnienie] 

 4. wygaśnięcie  
obowiązku od:  
 

…………………… 
[dz.mm.rrrr] 

 
 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna 
 4. spółka nie mająca 

osobowości prawnej 

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. właściciel nieruchomości  2. współwłaściciel  3. uŜytkownik wieczysty 

 4. jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość 
w zarządzie lub uŜytkowaniu  

 5. inny podmiot władający nieruchomością 

3. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię** 
 

4. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 

5. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

6. Numer telefonu kontaktowego (pole nieobowiązkowe) 

7. Adres poczty elektronicznej (pole nieobowiązkowe) 

B.2 ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA 
1. Kraj 
POLSKA 

2. Województwo 
ŚLĄSKIE 

3. Powiat 
śORY 

4. Gmina 
śORY 

5. Ulica 6. Numer domu / Numer lokalu 
 

7. Miejscowość 
śORY 

8. Kod pocztowy 
44-240 

9. Poczta 
śORY 
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C. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą 
ODPADY KOMUNALNE 
C.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI 
 

Gdy składający deklarację jest właścicielem kilku nieruchomości na terenie gminy śory zobowiązany jest wypełnić dla kaŜdej nieruchomości 
oddzielną deklarację. 
  
Numer działki: 

 1. Kraj 
POLSKA 

2. Województwo 
ŚLĄSKIE 

3. Powiat 
śORY 

4. Gmina 
śORY 

5. Ulica 6. Numer domu / Numer lokalu 

7. Miejscowość 
śORY 

8. Kod pocztowy 
44-240 

9. Poczta 
śORY 

C.2. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Nieruchomość jest nieruchomością (zaznaczyć właściwą kratkę): 

 1. na której zamieszkują mieszkańcy 
 
        (naleŜy wypełnić dział D i G) 

 2. w części zamieszkałą a w części nieruchomością, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zwaną dalej „nieruchomością mieszaną” 
      (naleŜy wypełnić dział D, E, F i G) 

 

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość: ............................... 
(Właściciele nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej winni do deklaracji dołączyć wykaz zawierający informację o liczbie osób zamieszkujących 
poszczególne lokale mieszkalne) 

D. OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI   
KOMUNALNYMI -  DOTYCZY NIERUCHOMO ŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ CZ ĘŚCI 
ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMO ŚCI MIESZANEJ 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, o której mowa w dziale C.2.1.1 i C.2.1.2)  

D.1. WYLICZENIE OPŁATY MIESI ĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:                         
 
                     ............................................     x     ....................................................... zł,gr            =      .......................................................................... zł 
                       [liczba mieszkańców]                                           [stawka opłaty]                                   [iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty]       

D.2. WYLICZENIE OPŁATY NALE śNEJ DO UISZCZENIA W TERMINACH 
KWARTALNYCH 
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
 .................................................................      x  3 miesiące = .............................................................. zł 
 [kwota wyliczonej opłaty miesięcznej] [kwartał]                                                               

E.OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI   
KOMUNALNYMI – DOTYCZY CZ ĘŚCI NIEZAMIESZKAŁ EJ NIERUCHOMO ŚCI 
MIESZANEJ 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, o której mowa w dziale C.2.1.2) 

E.1. WYLICZENIE OPŁATY MIESI ĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C.1 niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach 
o pojemności: 
 

1. 110/120 l ...................................................  szt. x   .............................   zł,gr = ............................................................. zł,gr 
 [miesięczna liczba pojemników] [stawka opłaty] [iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty] 
 
2. 240 l  ...................................................  szt. x   .............................   zł,gr = ............................................................. zł,gr 
 [miesięczna liczba pojemników] [stawka opłaty] [iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty] 
 
3. 1100 l  ...................................................  szt. x   .............................   zł,gr = ............................................................. zł,gr 
 [miesięczna liczba pojemników] [stawka opłaty] [iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty] 
 
4. worek 80 l ..................................................  szt. x   .............................  zł,gr = ............................................................. zł,gr 
 [miesięczna liczba pojemników] [stawka opłaty] [iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty] 
 
5. worek 100 l ................................................  szt. x   .............................   zł,gr = ............................................................. zł,gr 
 [miesięczna liczba pojemników] [stawka opłaty] [iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty] 
 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  .................................................................................... zł 
 [suma pozycji 1-5] 
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E.2. WYLICZENIE OPŁATY NALE śNEJ DO UISZCZENIA W TERMINACH 
KWARTALNYCH 
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
 .................................................................      x  3 miesiące =  ............................................................. zł 
 [kwota wyliczonej opłaty miesięcznej] [kwartał]                                                           

F. OŚWIADCZENIE WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI MIESZANEJ 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, o której mowa w dziale C.2.1.2) 

Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C.1 niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w dziale  
D i E. 

F.1. WYLICZENIE OPŁATY MIESI ĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI   

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ...........................  + ........................... = ................... zł 
 [suma opłat z działu D.1 i E.1]                   

F.2. WYLICZENIE OPŁATY NALE śNEJ DO UISZCZENIA W TERMINACH 
KWARTALNYCH 
 
 
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: .............................  + ........................... = ...................  zł 
 [suma opłat z działu D.2 i E.2]                

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę/OSOBY 
UPOWAśNIONEJ DO REPREZENTOWANIA  SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 
Oświadczam, Ŝe podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
1. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 2. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 
  

 
POUCZENIE: 

1. Składający deklarację jest obowiązany wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
– bez wezwania – przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miejskiej śory w ostatecznym terminie do  dnia  10-go ostatniego 
miesiąca kaŜdego kwartału. 
2. Deklaracja niniejsza w myśl art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014, poz. 1619) 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
3. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013, poz. 1399 
ze zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć do Prezydenta Miasta śory deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
4. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013, poz. 1399 
ze zm.), 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 do 
Prezydenta Miasta śory nową deklarację 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. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r., poz. 1399 ze 
zm.), w razie niezłoŜenia deklaracji w terminach określonych w pkt. 3 i 4 albo uzasadnionych wątpliwo ści co do danych zawartych w deklaracji 
Prezydent Miasta śory określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 
właściwe dla wybranej przez Radę Miasta śory  metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
6.  Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013, poz. 1399 
ze zm.), w przypadku złoŜenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była 
świadczona. 
7. Zgodnie z art.  6j ust.  4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013, poz. 1399 
ze zm.), w  przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1.                                                                                                                                             
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OBJAŚNIENIA 
 
Do złoŜenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, współwłaściciele, uŜytkownicy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające nieruchomością. 
 
Deklarację naleŜy wypełnić poprzez zaznaczenie lub wpisanie odpowiednich danych w białych polach deklaracji. Dane winny 
być wprowadzone w sposób czytelny, drukowanymi literami. 
 
DZIAŁ A – OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI 
 
W dziale tym naleŜy zaznaczyć właściwą kratkę w zaleŜności od tego czy jest to pierwsza deklaracja (składana po raz pierwszy)  
czy kolejna deklaracja składana w związku ze zmianą zadeklarowanych wcześniej danych, będących podstawą wyliczenia opłaty 
(z podaniem daty powstania zmiany oraz wskazaniem powodu zmiany) czy korekta deklaracji (w tym przypadku naleŜy do deklaracji 
dołączyć uzasadnienie zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa: „Skorygowanie deklaracji 
następuje przez złoŜenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty”) czy złoŜenie 
deklaracji wynika z wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty. 
 
DZIAŁ B – DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 
W dziale tym naleŜy zawrzeć dane dotyczące danych identyfikacyjnych osoby/podmiotu składającego deklarację (DZIAŁ B.1)  
oraz adres zamieszkania/siedziby (DZIAŁ B.2). 
 
DZIAŁ C - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY 
KOMUNALNE   
 
W DZIALE C.1 naleŜy zawrzeć informacje dotyczące nieruchomości, dla której składana jest deklaracja. 
W przypadku, gdy składający deklarację jest właścicielem kilku nieruchomości zamieszkałych i/lub nieruchomości mieszanych  
na terenie gminy śory zobowiązany jest wypełnić dla kaŜdej nieruchomości oddzielną deklarację. 
W DZIALE C.2 punkt 1.1 naleŜy zaznaczyć, gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym zamieszkuje 
minimum 1 osoba.  
W przypadku, gdy część nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej 
lub innej działalności w wyniku, której powstają odpady komunalne uznaje się ją za nieruchomość mieszaną określoną w pkt 1.2. 
działu C.2. 
W punkcie 2 naleŜy wskazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
 
DZIAŁ D – OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
DOTYCZY NIERUCHOMO ŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ CZ ĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMO ŚCI 
MIESZANEJ 
 
Dział ten dotyczy wyliczenia naleŜnej gminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz 
części zamieszkałej nieruchomości mieszanej. 
 
D.1. – WYLICZENIE OPŁATY MIESI ĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Do wyliczenia opłaty przyjmuje się stawkę opłaty określoną uchwałą Rady Miasta śory oraz liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość.  
 
Za stawkę opłaty naleŜy przyjąć stawkę zgodną z określoną uchwałą Rady Miasta śory odpowiednią dla: 

1. przypadków gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
2. przypadków gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 
Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. 
 

D.2. – WYLICZENIE OPŁATY NALE śNEJ DO UISZCZENIA W TERMINACH KWARTALNYCH 
 
W tej części deklaracji właściciel nieruchomości dokonuje przeliczenia określonej w dziale D.1. naleŜnej opłaty na naleŜność kwartalną, 
wg której dokonywać będzie płatności.  
Płatności mogą być dokonywane w dowolnych terminach i wysokościach z zastrzeŜeniem, iŜ ostatecznym terminem rozliczenia wpłat 
naleŜności kwartalnych są terminy określone w uchwale Rady Miasta śory w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy śory.  
 
DZIAŁ E - OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
DOTYCZY CZ ĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMO ŚCI MIESZANEJ 
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Dział ten dotyczy wyliczenia naleŜnej gminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części niezamieszkałej 
nieruchomości mieszanej, na której powstają odpady komunalne tj. nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza 
lub inna działalność w wyniku, której powstają odpady komunalne. 
 
E.1. WYLICZENIE OPŁATY MIESI ĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Do wyliczenia opłaty przyjmuje się stawkę opłaty określoną uchwałą Rady Miasta śory oraz liczbę wszystkich pojemników  
o określonej wielkości odbieranych w ciągu miesiąca. 
 
Za stawkę opłaty naleŜy przyjąć stawkę zgodną z określoną uchwałą Rady Miasta śory odpowiednią dla: 

1. przypadków gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
2. przypadków gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 
Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. 

 
E.2. WYLICZENIE OPŁATY NALE śNEJ DO UISZCZENIA W TERMINACH KWARTALNYCH 
 
W tej części deklaracji właściciel nieruchomości dokonuje przeliczenia określonej w dziale E.1. naleŜnej opłaty na naleŜność kwartalną, 
wg której dokonywać będzie płatności.  
Płatności mogą być dokonywane w dowolnych terminach i wysokościach z zastrzeŜeniem, iŜ ostatecznym terminem rozliczenia wpłat 
naleŜności kwartalnych są terminy określone w uchwale Rady Miasta śory w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy śory. 
 
DZIAŁ F. O ŚWIADCZENIE WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI MIESZANEJ 
 
Dział ten dotyczy wyliczenia naleŜnej gminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części 
zamieszkałej i w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. 
 
F.1. WYLICZENIE OPŁATY MIESI ĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Wyliczenia miesięcznej opłaty naleŜy dokonać poprzez wypełnienie i zsumowanie kwot opłat miesięcznych za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi określonych w działach D.1. i E.1. 
 
F.2. WYLICZENIE OPŁATY NALE śNEJ DO UISZCZENIA W TERMINACH KWARTALNYCH 
 
Wyliczenia kwartalnej opłaty naleŜy dokonać poprzez wypełnienie i zsumowanie kwot opłat kwartalnych za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonych w działach D.2. i E.2. 
 
DZIAŁ G - O ŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę/OSOBY UPOWAśNIONEJ  
DO REPREZENTOWANIA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 
Podpis złoŜony w części G stanowi poświadczenie zgodności danych zawartych w deklaracji ze stanem rzeczywistym. 
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