
UCHWAŁA NR XXVIII/238/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie określenia 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada 
Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji. 

4. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć: 

1) w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości - pełnomocnictwo, 

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia 
lub likwidacji działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt. 

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są 
zobowiązani złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/218/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 26E8A5C4-289A-4D35-8260-8C6C746C324A. Podpisany Strona 1



Załącznik 
do Uchwały Nr XXVIII/238/13 

z dnia 11 marca 2013 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

Zobowiązany do 
złożenia 
deklaracji: 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy 
Grodków, przez których rozumie się także współwłaścicieli wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania: 
W terminie do 30 kwietnia 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 
mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

Miejsce 
składania: 

Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� Pierwsza deklaracja  

� Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji         

B. RODZAJ SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

Rodzaj składającego deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� 1. właściciel 

� 2. współwłaściciel  

� 3. użytkownik wieczysty 

� 4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

� 5. inny podmiot ……………………………………………………………………………….. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� Osoba fizyczna 

� Osoba prawna 

� Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej) 

 

 
PESEL 

 

REGON 

 

NIP 
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ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE  
 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

Nr działki 

 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� zamieszkała 

(nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy) 

 

 

 

 

 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia dział 
E 

� niezamieszkała, na której 
powstają odpady komunalne  

(nieruchomości wykorzystywane 
do prowadzenia działalności 
gospodarczej, obiekty 
użyteczności publicznej, szkoły, 
szpitale, hotele, ogródki 
działkowe, cmentarze, targowiska 
itp.) 

 

 

Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia dział G 

� w części zamieszkała oraz w 
części niezamieszkała, na której 
powstają odpady komunalne 

 

 

 

 

 

Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia dział E, G 

 

E. OŚWIADCZENIE WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI 
(wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) 

E1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
…………………..(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości) 

E2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji odpady będą 
zbierane w sposób selektywny *)      

� TAK                            

� NIE 

E3. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w dziale D niniejszej deklaracji wyposażona jest w 
kompostownik 

� TAK 

� NIE 
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OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Liczba mieszkańców 
(proszę wpisać liczbę z pozycji E1) 
 

F1 
 
 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat w 
przypadku gdy w gospodarstwie domowym 
mieszka do 5 osób) 

 

 

 

F2 

� 11,00 zł 

 

jeżeli zaznaczono  

TAK  w pkt. E2 

F3 

� 17,50 zł 

 

jeżeli zaznaczono  

NIE  w pkt. E2 

Wysokość miesięcznej opłaty 

proszę wypełnić tylko jedno pole: 

F4  w przypadku odpadów zbieranych i 
odbieranych w sposób selektywny + 
odpady zmieszane, jest to iloczyn 
pozycji F1 x F2 

        F5  w przypadku wyłącznie odpadów 
zmieszanych   jest to iloczyn pozycji F1 
x F3 

F4 

 

 

 

 

(poz. F1 x poz. F2) 

(należy podać kwotę  
w PLN) 

F5 

 

 

 

 

(poz. F1 x poz. F3) 

(należy podać kwotę  
w PLN) 

Miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa 
domowego  

(wypełnia się w przypadku gdy w gospodarstwie 
domowym mieszka 6 i więcej osób)  

F6 

� 55,00 zł 

 

jeżeli zaznaczono  

TAK  w pkt. E2 

F7 

� 87,50 zł 

 

jeżeli zaznaczono  

NIE  w pkt. E2 

 

G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
** ) 

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji odpady komunalne 
zbierane są w pojemnikach o pojemności: 
 
 

G2. Stawka opłaty za 
pojemnik 

G1. Wielkości 
pojemników lub 
worków na odpady  

a. jeżeli 
zaznaczono 

TAK w 
dziale E2 

b. jeżeli 
zaznaczono 

NIE w dziale 
E2 

G3. Liczba 
pojemników 
(miesięcznie)*** ) 

G4. Wysokość miesięcznej 
opłaty (iloczyn kolumn  

G2a x G3 
lub  

G2b x G3) 
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60 l 7,47 10,08   

120 l 14,94 20,17   

240 l 29,88 40,34   

1100 l 136,94 184,87   

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

(suma kolumny G4) 

 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………) 

H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 
(dział E) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział G) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami, suma kwot: 

poz. F4 + poz. G4 lub 

poz. F5 + poz. G4 

 
 
 

 
(należy podać kwotę w PLN) 

I. ZAŁ ĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 

1)………………………………………………………………………………………………………… 
 
2)………………………………………………………………………………………………………… 
 
3)………………………………………………………………………………………………………… 
 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 

 
Zgodnie z art.23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. 
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karno skarbowego  
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji. 
 
 
…………………………………….                                                                   ………………………... 
           (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis) 

K. ADNOTACJE ORGANU 
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 Pouczenie: 
 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy 
z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015  
z późn. zm.) 

 
2. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta 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.  

 
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. 

 
4. W przypadku niezłożeni deklaracji w terminie określonym w pkt. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co 

do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Grodkowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 
5. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona 

samodzielnie przez składającego deklarację, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie 
z uchwałą nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dn. 19 grudnia 2012r. o terminie, 
częstotliwości i trybie uiszczania opłaty od mieszkańców. 

 
Objaśnienia: 
 
* selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych 
rodzajów odpadów. 
 
** na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty 
użyteczności publicznej, szkoły, hotele, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze itp. 
 
*** minimalna wielkość pojemników bądź worków, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została 
określona w Rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków z dnia 6 
lutego 2013 r.  
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