
UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/261/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 marca 2017 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 2018 r. poz. 1454 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 2018 poz. 994 ze zm.), Rada Miejska w Żywcu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową treść załącznika nr 1 do uchwały nr XXXV/261/2017 Rady Miejskiej 
w Żywcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, który przyjmuje brzmienie, jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dnia 1 marca 2019 r.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2019 r.

Poz. 929
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA DGO-1  

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 2018 r., poz. 1454 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 od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania 

                                                 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

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                    ) 

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  6. numer PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

6. Pełna nazwa firmy 7. numer NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych) 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

8. Kraj 9.Województwo  10. Kod pocztowy 11. Miejscowość 

12. Ulica   13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Numer telefonu 

16. Adres e-mail 

 

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. nr działki/działek (należy wypełnić, gdy 

nie wypełniono poz. 18) 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.  
21. Kraj 22. Województwo 23. Kod pocztowy 24. Miejscowość 

25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu 
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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) 

 

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

 

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

F. ZAŁĄCZNIKI
 
 (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

Wymagane jeżeli: 

1. liczba osób zameldowanych jest różna od liczby osób zdeklarowanych w niniejszej deklaracji 

        potwierdzenie zamieszkania w innej gminie lub kraju  

        potwierdzenie wykonywania pracy lub podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 

2. deklarację składa spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

        załącznik  DGO-Z 
 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
30. Data 31. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

3
 

 

 

 
 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu terminach kwoty opłaty z poz. 28  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 2018 r., poz. 

1314 ze zm.). 
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 uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

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. 28 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 Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej. 
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