
UCHWAŁA NR VI/60/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 Ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej 
zawarte, 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. W przypadku nieruchomości, która jest częściowo zamieszkała i częściowo niezamieszkała, a powstają w tej 
części nieruchomości odpady komunalne właściciel tej nieruchomości składa deklaracje o których mowa w §1 
ust. 1 i 2

4. Dla nieruchomości, na które prowadzona jest w części lokalu mieszkalnego obsługa biurowa działalności 
gospodarczej właściciel przedmiotowej nieruchomości składa deklarację o której mowa w §1 ust. 1

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
Łodygowice pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług 
Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

b) 14 dni od dnia , o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymainu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) ,

c) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej 
w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 
ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie 
odebranych odpadów.

2. Deklaracja określona w ust. 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 262) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 235).

3. Deklaracja może być składana w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów 
z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania 
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

4. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w relacji 
tożsamości dokumentu ze wzorami deklaracji określonymi w §1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór deklaracji będzie dostępny w Urzędu Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75, na 
stronie www.lodygowice.pl oraz u Sołtysów sołectw: Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice i Zarzecze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.
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§ 5. Traci moc Uchwała nr XXV/289/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/60/2015 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 9 kwietnia 2015 r. 
UWAGA! 

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

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

W POLACH, KTÓRE ZOSTAJĄ NIEWYPEŁNIONE NALEŻY POSTAWIĆ ZNAK ‘-----------‘ 

 

1.PESEL/REGON 

           
 

 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
 

 

2. 
Podstawa prawna:          Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) 

Składający:                    Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania:          Pierwszy termin składania do 31 lipca 2013 r.  lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany 
danych określonych w deklaracji 

Miejsce składania:         Urząd Gminy w Łodygowicach 

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

Urząd Gminy w Łodygowicach 

ul. Piłsudskiego 75   

34-325  Łodygowice  
 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca po dniu 01.07.2013r. __ __/__ __/__ __ __ __  

 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
1
 __ __/__ __/__ __ __ __   

 zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
 2
 __ __/__ __/__ __ __ __ 

 ustanie obowiązku uiszczania opłaty 
3
 __ __/__ __/__ __ __ __ 

 deklaracja korygująca 
4 
(obowiązująca od) __ __/__ __/__ __ __ __ 

 
Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji korygującej lub wyjaśnienie przyczyny ustania obowiązku uiszczania opłaty: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  właściciel nieruchomości             

  użytkownik wieczysty                                 

  inny…………………………………………….. 
 

 

 

  współwłaściciel reprezentujący wszystkich współwłaścicieli
5 

   najemca, dzierżawca 

   zarządca nieruchomości wspólnej 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna 
6. Nazwisko 

 

7. Pierwsze imię, drugie imię 8. Nazwisko rodowe 

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

             

10. Imię ojca 11. Imię matki 

12. Numer telefonu (pozycja nieobowiązkowa) 

 

13. Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa) 
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14. Numer rachunku bankowego 
6 

(pozycja nieobowiązkowa) 

 

 
 

D.2. Wypełniają pozostałe podmioty (spółdzielnie, wspólnoty) 
15. Nazwisko/a i Imię/ona Wspólników/Nazwa pełna 16. Nazwa skrócona 

 

 

17. Nr KRS 18.  Identyfikator podatkowy NIP  

 

19. Numer telefonu 20. Adres e-mail 

21. Osoby upoważnione do reprezentowania 
7
: 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                             podstawa umocowania                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        
 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
8
 

22. Miejscowość 

 

23. Kod pocztowy 

 

24. Ulica 

 

25. Nr domu 

 

26. Nr lokalu 

 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 
27. Kraj 28. Województwo 29. Powiat 

30.Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 

34. Miejscowość 

 

 

35. Kod pocztowy 36. Poczta 

 

D.5. WSKAZANIE ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH 
37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. D3 niniejszej deklaracji na czas stały jest zameldowanych  

 

……..……… osób (należy podać liczbę mieszkańców) 
38. W przypadku różnicy pomiędzy pozycją 37 a 41 należy wyjaśnić powody różnicy 

 

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

 

 
39. JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W 

SPOSÓB:  

 SELEKTYWNY*                                                      NIESELEKTYWNY* 

 

*Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku, niewywiązania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie 

odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Łodygowicach w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

40. 
 

 

 zł/osobę 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3  

 

41. 
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Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 40 należy pomnożyć przez liczbę osób 

wskazaną w poz. 41) 

 

42. 

 
 zł/miesiąc 

Opłata kwartalna (kwotę z poz.42 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 
9 

 

 

 

43. 

 

 

zł/kwartał 

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice w dniu odbioru, odpady powinny 

być wystawione przed wejście na teren nieruchomości, na obszarach górskich, na których dojazd samochodem odbierającego odpady do 

położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek, aby odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w 

wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy.  

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

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych        

z rzeczywistością. 

44. Data 45. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska) 

 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 46 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 2012 r., poz. 1015 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,               

w którym nastąpiła zmiana. 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.  

 

 

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości              

i porządku na terenie gminy Łodygowice 
 

 

 

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

                          Data                                                                                                        Podpis  

 
 

G. ADNOTACJE ORGANU 
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Objaśnienia: 

1 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, odstąpienie od  zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel 

jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie do 14 dni od nastąpienia zmiany. 

2 Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany 

danych osobowych, teleadresowych, itp.). 

3 W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości, lub zbycia nieruchomości. Ponowne 

zamieszkanie nieruchomości obliguje właścicieli do złożenia deklaracji w terminie do 14 dni od zamieszkania 

nieruchomości. 

4 Właściciel nieruchomości może złożyć deklaracje korygującą w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej 

deklaracji. 

5 Zaznaczenie tego punktu oznacza, że podpisujący niniejszą deklarację, uzyskał  upoważnienie wszystkich współwłaścicieli 

do   

   złożenia deklaracji w ich imieniu. 

6 Wprowadzenie numeru rachunku bankowego umożliwi zwrot ewentualnej nadpłaty 

7 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz 

podstawę     

   umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający   

   pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na 

piśmie i  

   złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. 

8 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

9 Opłatę z poz. 43należy wpłacać w odstępach kwartalnych: 

                            do 15 kwietnia za I kwartał,   do 15 lipca  za II kwartał, 

                            do 15 października za III kwartał,  do 30 grudnia za IV kwartał. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/60/2015 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 9 kwietnia 2015 r. 
UWAGA! 

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

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

W POLACH, KTÓRE ZOSTAJĄ NIEWYPEŁNIONE NALEŻY POSTAWIĆ ZNAK ‘-----------‘ 

 

1.PESEL/REGON 

           
 

 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości    

wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
 

 

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

zm.)                                           

Składający:                          Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy 
                                             o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania:                Pierwszy termin składania do 31 lipca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym 

                                             nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 
Miejsce składania:               Urząd Gminy w Łodygowicach 

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

 

Urząd Gminy w Łodygowicach 

ul. Piłsudskiego 75 

34-325 Łodygowice  
 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  

3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca po dniu 01.07.2013r. __ __/__ __/__ __ __ __  

 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
 1
 __ __/__ __/__ __ __ __   

 zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
 2
 __ __/__ __/__ __ __ __ 

 ustanie obowiązku uiszczania opłaty 
3
__ __/__ __/__ __ __ __ 

 deklaracja korygująca (obowiązująca od) 
4
__ __/__ __/__ __ __ __ 

 
Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji korygującej lub wyjaśnienie przyczyny ustania obowiązku uiszczania opłaty: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. typ podmiotu 

 osoba fizyczna      osoba prawna     inny typ podmiotu (np. nie posiadający osobowości prawnej) 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

   Właściciel nieruchomości                   
 

  Użytkownik wieczysty                     

   Zarządca nieruchomości wspólnej            

 

 

  Współwłaściciel reprezentujący wszystkich współwłaścicieli 
5 

  Najemca, dzierżawca 

 Inny ……………………………………… 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

5. Nazwisko/a i Imię/ona Wspólników/Nazwa 

pełna 

 

6. Nazwa skrócona 
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 7. Nr KRS 8. Identyfikator podatkowy NIP 

 

9. Numer telefonu (pozycja nieobowiązkowa) 

  

9.1. Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa) 

9.2. Numer rachunku bankowego 
6 

(pozycja nieobowiązkowa) 

 

 

10. Osoby upoważnione do reprezentowania 
7
 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                             podstawa umocowania                                                                                                                                                

Sposób reprezentacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
8 

11. Miejscowość 

 

12 Kod pocztowy 

 

13. Ulica 

 

14. Nr domu 

 

15. Nr lokalu 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1. 
16. Kraj 

 

17. Województwo 

 

18. Powiat 

 

19. Gmina 

 

20. Ulica 

 

21. Nr domu 

 

22. Nr lokalu 

 

23. Miejscowość 

 

24. Kod pocztowy 

  

25. Poczta 

 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

Oświadczam, iż prowadzę następujący rodzaj działalność 
9
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

w ramach której, średnio na dzień: 

1) jest zatrudnionych pracowników………………………………..  

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

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

4) zakład usługowy, handlowy, usługowo-handlowy, usługowo-produkcyjny, produkcyjny ma powierzchnię 

użytkową………….…………………….m
2
 

5) liczba domków letniskowych …………… o łącznej powierzchni użytkowej………… m
2
 

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

7) w pensjonacie/ośrodkach wypoczynkowych itp. znajduje się łóżek…………………… 

8) znajduje się ogródków działkowych…………………………… 

9) cmentarz będzie wyposażony w ……………… pojemnik/ki o pojemności 1100 l 

 
Pojemniki na zmieszane odpady (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości) 

 120 l 240 l 1100 l 5 m3 7 m3 

Wytworzone przez 

prowadzenie działalności 

gospodarczej 

26. 

 

27. 28. 

 

29. 30. 

Wytworzone na innych 

nieruchomościach 

niezamieszkanych 

31. 32. 33. 34. 35. 

Stawka miesięczna od 

pojemnika
10 

36. 

 

37. 38. 

 

39. 40. 

 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 26 lub 31 z poz. 36) 

 

41. 

zł 
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Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 27 lub 32 z poz. 37) 
42. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100  l (iloczyn poz. 28 lub 33 z poz. 38) 
43.  

zł 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m3 (iloczyn poz. 29 lub 34 z poz. 39) 
44. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m3 (iloczyn poz. 30 lub 35 z poz. 40) 
45.  

zł 

Kwota opłaty za pojemniki na zmieszane odpady (suma poz. 41-45) 
46. 

zł/miesiąc 

Pojemniki na odpady organiczne i zielone (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości) 

 120 l 240 l 

Wytworzone przez  

prowadzenie działalności gospodarczej 

47. 48. 

Wytworzone na innych nieruchomościach  

niezamieszkałych 

49. 50. 

Stawka miesięczna od pojemnika
11

 51. 52 

Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne o poj. 120 l (iloczyn poz. 47 lub 49 z poz. 51) 
53. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne o poj. 240 l (iloczyn poz. 48 lub  50 z poz. 52) 
54. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne (suma poz. 53-54) 
55. 

zł/miesiąc 

Pojemniki na żużel i popiół (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości) 

 120 l 240 l 5 m3 7 m3 

Wytworzone przez  

prowadzenie działalności 

gospodarczej 

56. 57. 58. 59. 

Wytworzone na innych 

nieruchomościach 

niezamieszkałych 

60. 61. 62. 63. 

Stawka miesięczna od 

pojemnika
12

 

64. 65. 66. 67. 

Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół o poj. 120  l (iloczyn poz. 56 lub 60 z poz. 64) 
68.  

zł 

Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół o poj. 240 l (iloczyn poz. 57 lub 61 z poz. 65) 
69. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół o poj. 5 m3
 (iloczyn poz. 58 lub 62 z poz. 66) 

70.  

zł 

Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół o poj. 7 m3
 (iloczyn poz. 59 lub 63 z poz. 67) 

71. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół (suma poz. 68-71) 
72. 

zł/miesiąc 

Pojemniki na surowce wtórne (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości) 

 60 l 100 l  

Wytworzone przez prowadzenie działalności  

gospodarczej 
 

73. 74. 

 

Wytworzone na innych nieruchomościach  

niezamieszkałych 
 

75. 76. 

Stawka miesięczna od pojemnika
13

 77. 78. 

 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 60 l (iloczyn poz. 73 lub 75 z poz. 

77) 

79. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 100 l (iloczyn poz. 74 lub 76 z            

poz. 78) 

80. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik na surowce wtórne  (suma poz. 79-80) 
81. 

zł/miesiąc 
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 F.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Kwota opłaty za pojemniki (suma poz. 46,55,72,81)
14 82.   

 

zł/miesiąc 

G. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHNIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH 

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI    

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE 

83. JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE 

W SPOSÓB:  

 SELEKTYWNY*                                                      NIESELEKTYWNY* 

*Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku, niewywiązania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za 

odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości    wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe  

Roczna ryczałtowa opłata określona w Uchwale Rady Gminy w Łodygowicach w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
15 

84. 

zł/rok 

Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości 85. 

szt 

Wysokość opłaty (kwotę z pozycji 84 należy pomnożyć przez ilość domków z poz. 
85)

 
86.  

zł/rok 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych     z rzeczywistością. 

86. Nazwisko i Imię 87. Podpis
16

 

 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 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 2005 r. Nr 299, poz. 1954 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 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.  

            

   Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Łodygowice, jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuje się zgłaszać każdorazową zmianę lokalizacji 

umieszczenia pojemników na odpady komunalne. 

 

 

 

 

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

                          Data                                                                                      Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
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H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

1 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. 

zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, odstąpienie od  zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel jest 

obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie do 14 dni od nastąpienia zmiany. 

2 Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany danych 

osobowych, teleadresowych, itp.). 

3 W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości, lub zbycia nieruchomości. Ponowne 

zamieszkanie nieruchomości obliguje właścicieli do złożenia deklaracji w terminie do 14 dni od zamieszkania nieruchomości. 

4 Właściciel nieruchomości może złożyć deklaracje korygującą w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej   

deklaracji. 

5 zaznaczenie tego punktu oznacza, że podpisujący niniejszą deklarację, uzyskał  upoważnienie wszystkich współwłaścicieli do 

złożenia deklaracji w ich imieniu. 

6 Wprowadzenie numeru rachunku bankowego umożliwi zwrot ewentualnej nadpłaty 

7 Należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz 

podstawę  umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający 

pełnomocnictwo.  W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na 

piśmie i  złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. 

Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 

8 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

9 Należy dokładnie opisać prowadzoną działalność. 

10 Stawka określona jest w § 2 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr VI/59/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.  

11 Stawka określona jest w § 2 pkt 3 lit. a) Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr VI/59/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.  

12 Stawka określona jest w § 2 pkt 3 lit. c) Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr VI/59/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

13 Stawka określona jest w § 2 pkt 3 lit. b) Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr VI/59/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

14 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych: 

 do 15 kwietnia za I kwartał,  do 15 lipca za II kwartał, 

 do 15 października za III kwartał,  do 30 grudnia za IV kwartał. 

15 Stawka określona jest w § 3 pkt 2 i 3 Uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr VI/59/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

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