
UCHWAŁA NR VI/36/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 19 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada 
Miejska w Żywcu 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 niniejszej 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 niniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych na danej nieruchomości, a podaną 
w deklaracji, dokument potwierdzający zamieszkanie osoby w innej gminie, kraju w innym niż miejsce 
zameldowania na terenie gminy itp.,

2) w odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający 
zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Żywcu w terminie:

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, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc 
w którym nastąpiła zmiana - dla kolejnej deklaracji.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 2429



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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Greń
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 

Podstawa prawna:                      Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:   

                                                   Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 

Składający:                                Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy  

                                                   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania deklaracji:     w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w  

                                                   terminie 14 dni w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Urząd Miejski w Żywcu 

Rynek 2   

34-300 Żywiec  
 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 złożenie pierwszej deklaracji  złożenie kolejnej deklaracji  korekta deklaracji (data zaistnienia zmian         -        -        ) 

3. Pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji (należy wypełnić, gdy składana deklaracja jest deklaracją 

korygującą) 

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

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

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

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                    Właściciel nieruchomości                 Współwłaściciel                                             Najemca, dzierżawca 

 

                   Użytkownik wieczysty                       Zarządca nieruchomości wspólnej               Inny 
 

 

D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

5. Nazwisko i imię/ pełna nazwa 

6. Numer PESEL 7. Identyfikator REGON 8. Numer NIP 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

9. Kraj 10.Województwo  11. Powiat 

12. Gmina  13. Ulica 14. nr domu 

15. nr lokalu 

16. Miejscowość 

 

 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

19. Numer telefonu 20. Adres e-mail 

 

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
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21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. nr działki/działek (należy wypełnić, gdy nie wypełniono poz. 22) 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.  
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 

31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

E.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkiwanej przez 1,2 lub 3 osoby 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje: …………… 
(liczba mieszkańców) 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

                                                    X                                                        = 

……………………………….             ……………………………..           …………………………….zł 
           (liczba mieszkańców)                                          (stawka opłaty) 1                       (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

 

35. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………………………zł
2
 

 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………...) 

 

E.2. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkiwanej przez 4 i więcej osób (opłata naliczana od 

gospodarstwa domowego) 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. prowadzonych jest:.……gospodarstw domowych 
                                                                                                            (liczba gospodarstw) 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

                                                    X                                                        = 

……………………………….             ……………………………..           …………………………….zł 
   (liczba gospodarstw domowych)                                (stawka opłaty)3                       (iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty) 

 

 

36.Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………………………zł
4
 

 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………...) 
 

 
 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żywca w dniu odbioru odpady 

powinny być wystawione przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępu z ulicy;              

na obszarach górskich, na których dojazd samochodem odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest 

możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć 

do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy.  
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F. ZAŁĄCZNIKI
 
 - są wymagane jeżeli liczba osób zameldowanych jest różna od liczby osób zdeklarowanych w 

niniejszej deklaracji (właściwe podkreślić)  

 

a) potwierdzenie zamieszkania w innej gminie 

 

b) potwierdzenie zamieszkania w innym kraju 

 

c) inne ……………………………………………….. 
 

H. INFORMACJA DODATKOWA
5
 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik: Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) 

W inny sposób wykorzystuję (wskazać w jaki), na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
. 

37. Data 38. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)
6
 

 

 

 
 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu terminach kwoty opłaty z poz. 35 lub 36 

albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 

1619 ze zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 

14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w 

drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 

Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze.  

J. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
2 Opłatę z poz. 35 należy wpłacać w odstępach miesięcznych w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub przelewem na indywidualny rachunek 

bankowy przypisany do każdego numeru kontowego : do 15 następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał 

obowiązek ponoszenia opłat.  
3 Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
4 Opłatę z poz. 36 należy wpłacać w odstępach miesięcznych w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub przelewem na indywidualny rachunek 

bankowy przypisany do każdego numeru kontowego : do 15 następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał 

obowiązek ponoszenia opłat.             
5 Dane potrzebne do celów sprawozdawczych. 
6 Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej. 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
 

Podstawa prawna:                     Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 

                                                Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 

Składający:                             Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

                                                komunalne. 

Termin składania deklaracji:   w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w 

                                                terminie 14 dni w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Urząd Miejski w Żywcu 

Rynek 2   

34-300 Żywiec  
 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 złożenie pierwszej deklaracji  złożenie kolejnej deklaracji  korekta deklaracji (data zaistnienia zmian         -        -        ) 

3. Pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji (należy wypełnić, gdy składana deklaracja jest deklaracją 

korygującą) 

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

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

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

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                    Właściciel nieruchomości                     Współwłaściciel                                             Najemca, dzierżawca 

 

                  Użytkownik wieczysty                        Zarządca nieruchomości wspólnej             Inny 
 

 

D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

5. Nazwisko i imię/ pełna nazwa 

6. Numer PESEL 7. Identyfikator REGON 8. Numer NIP 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

9. Kraj 10.Województwo  11. Powiat 

12. Gmina  13. Ulica 14. nr domu 

15. nr lokalu 

16. Miejscowość 

 

 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

19. Numer telefonu 20. Adres e-mail 

 

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 
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24. nr działki/działek (należy wypełnić, gdy nie wypełniono poz. 22) 

 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.  
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 

31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 

 

E. ZAŁĄCZNIKI – są wymagane gdy działalność gospodarcza  została zlikwidowana/zawieszona 

(właściwe podkreślić) 

 

a) potwierdzenie zawieszenie działalności gospodarczej 

 

b) potwierdzenie likwidacji działalności gospodarczej  

 

c) inne ……………………………………………….. 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 
 

Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

 

                                          X                                             =                                              : 12 m-cy   =  

………………………             ………………………           ……………………… zł                      ……………………… zł 
(liczba domków                                       (ryczałtowa roczna                        (iloczyn liczby domków                                    (wysokość miesięcznej                 

lub innych nieruchomości                       wysokość opłaty) 1                         lub innych nieruchomości                                opłaty za gospodarowanie  

wykorzystywanych na cele                                                                              wykorzystywanych na cele                               odpadami komunalnymi) 

rekreacyjno - wypoczynkowe)                                                                         rekreacyjno - wypoczynkowe                        

                                                                                                                            i ryczałtowej rocznej 

                                                                                                                            wysokości opłaty) 

 

F.2.1. Dla właścicieli nieruchomości nie zamieszkanej, na której jest prowadzona działalność 

gospodarcza  
Oświadczam, iż prowadzę następujący rodzaj działalności (należy dokładnie opisać prowadzoną działalność): 

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

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

……………………………………………………………………………………w ramach której, średnio na miesiąc: 

1) w żłobku/przedszkolu przebywa ………………………dzieci 

2) w szkole uczy się ………………………………….uczniów/studentów 

3) w szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie itp. znajduje się …………………… łóżek 

4) w zakładzie rzemieślniczym, usługowym, produkcyjnym zatrudnionych jest ……………… pracowników 

5) lokal handlowy, lokal usługowy i handlowo-usługowy ma powierzchnię……………………………….m
2
 

6) w punkcie handlowym poza lokalem zatrudnionych jest ………………….pracowników  

7) lokal gastronomiczny posiada …………………………….miejsc konsumpcyjnych 

8) w ulicznym punkcie małej gastronomii zatrudnionych jest …………………………pracowników 

9) na terenie targowiska znajduje się ………………….punktów targowych/stanowisk 

10) cmentarz ma powierzchnię ………………………m
2
 

 

 
Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
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F.3. Wyliczenie stawki za zmieszane odpady komunalne 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w pojemnikach:  
 

1) 110 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                                (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

2) 120 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                                (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

3) 240 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                                 (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

4) 1100 l   ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                         (roczna liczba pojemników)                              (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

5) 5 m
3
     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 

                      (roczna liczba pojemników)                                 (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

6) 7 m
3
     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 

                      (roczna liczba pojemników)                                 (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

36.Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi    

 

        ……………………………….             :        12 miesięcy       =        …………………………………..zł 
                             (suma pozycji 1-6)                                                                                                                                   (wysokość miesięcznej stawki) 

 

   F.4. Wyliczenie stawki za odpady organiczne 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w pojemnikach:  
 

1) 120 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                                (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

2) 140 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                                (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

3) 240 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                                (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

4) 1100 l   ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                                (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

37.Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi    

 

        ……………………………….             :        12 miesięcy       =        …………………………………..zł 
                             (suma pozycji 1-4)                                                                                                                                   (wysokość miesięcznej stawki) 
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F.5. Wyliczenie stawki za surowce wtórne 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w pojemnikach:  
 

1) 60 l      ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                              (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

2) 100 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                               (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

3) 240 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                               (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

4) 700 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                               (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

5) 1100 l   ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                               (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

6) 5 m
3
     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 

                      (roczna liczba pojemników)                             (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

7) 7 m
3
     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 

                      (roczna liczba pojemników)                              (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

38.Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi    

 

        ……………………………….             :        12 miesięcy       =        …………………………………..zł 
                             (suma pozycji 1-7)                                                                                                                                   (wysokość miesięcznej stawki) 

 

    

F.6. Wyliczenie stawki za żużel 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w pojemnikach:  
 

1) 110 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

2) 120 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

3) 240 l     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

4) 1100 l   ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 
                      (roczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

5) 5 m
3
     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 

                      (roczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

6) 7 m
3
     ……………………..    X    ………………………     =        …………………………………… zł 

                      (roczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty za pojemnik)                                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

39.Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi    

 

        ……………………………….             :        12 miesięcy       =        …………………………………..zł 
                             (suma pozycji 1-6)                                                                                                                                   (wysokość miesięcznej stawki) 
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40. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi ………………… zł
2                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                          (suma pozycji 35, 36,37,38,39) 

 

 (słownie:……………………………………………………………………………………………….) 
 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu terminach kwoty opłaty z poz. 40 lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w 

przypadku ich braku - uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze. 

G. LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE: 

 
 

Oświadczam, że pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych zlokalizowane są/będą
3
: 

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

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

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

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  

  

 

 

 

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

                          Data                                                                                      Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
4
 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
2 Opłatę z poz. 40 należy wpłacać w odstępach miesięcznych w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub przelewem na indywidualny rachunek 

bankowy przypisany do każdego numeru kontowego : do 15 następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał 

obowiązek ponoszenia opłat.           
3 Należy podać dokładną lokalizację m.in. działki, nr posesji, w rejonie której pojemniki są zlokalizowane lub inne orientacyjne punkty 

pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników. 
4 Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej. 
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