
 

Objaśnienia co do wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi- dla 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żukowo. 

PRZED WYPEŁNIANIEM DEKLARACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ 

Czy Twoje dane osobowe i adresowe zawarte w otrzymanej  deklaracji (Dział  C. Dane 

Identyfikacyjne) oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ( Dział C.4) są 

prawidłowe. 

1. W przypadku gdy dane są prawidłowe przejdź do wypełniania deklaracji 

2. Jeżeli występują błędy np. złe imię lub nazwisko, zły nr domu lub mieszkania itp. to należy na 

otrzymanej deklaracji skreślić błędny zapis i w tym samym polu umieścić zapis prawidłowy. 

Następnie należy złożyć w tym miejscu swój podpis i przejść do wypełniania deklaracji. 

3. Jeżeli otrzymana deklaracja nie dotyczy Twojej osoby ( np. nie jest Pan/i osobą wskazaną w 

deklaracji jako właściciel, innyjest nr PESEL) to nie wypełniamy otrzymanej deklaracji tylko: 

 

• zgłaszamy się do Urzędu Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52 w celu wydrukowania nowej 

deklaracji ( pok. 32 lub 34, tel.:  (58) 685-83-49,   (58)685-83-71.) lub 

• możemy wypełnić czysty druk deklaracji. Druki są dostępne w Urzędzie Gminy Żukowo w pok. 

32 lub 34  i na stronie internetowej www.zukowo.pl 

 

NASTĘPNIE PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA  DEKLARACJI 

1. W Dziale A zaznacz znakiem „x” kwadrat przy polu  złożenie deklaracji, w przypadku gdy 

zamieszkanie  w nieruchomości wskazanej w części C.4 nastąpiło  przed 1 styczniem 2013 

roku należy podać minimum rok, w którym nastąpiło zamieszkanie. 

2. W Dziale B zaznacz znakiem „x” właściwy kwadrat wskazując formę władania 

nieruchomością.  

3. W Dziale C uzupełni odpowiednie rubryki  

3.1. Dział C.2 wypełnia współmałżonek  w przypadku, gdy nieruchomość stanowi małżeńską 

wspólność ustawową, 

3.2. Dział C.3 wypełniają zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

3.3. Dział C.4 należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, 

3.4. Dział C.5  należy wypełnić w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres 

nieruchomości, wskazany w dziale C.4, w tym samym dziale należy zaznaczyć czy odpady 

będą zbierane w sposób selektywny to zaznaczamy właściwy kwadrat i będziemy płacić 

niższe stawki opłaty. W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny 

zaznaczamy właściwy kwadrat i pamiętajmy, że będziemy płacić wyższe stawki.Jeżeli 

odpady mokre będą zbierane do własnego kompostownika, to przy druku deklaracji 



otrzymacie Państwo również druk zgłoszenia kompostownika, który należy wypełnić i 

złożyć wraz z wypełnioną deklaracją. 

 

4. W Dziale D , należy określić ilości i wielkości gospodarstwa domowego jakie występują na 

Twojej nieruchomości. Przykładowo na nieruchomości mogą występować trzy, dwu lub 2- a 

cztero osobowe gospodarstwa domowe. Powyżej 4 osób w gospodarstwie domowy stawka 

pozostaje taka sama.  

UWAGA- W przypadku gdy ilość osób zameldowanych pod danym adresem będzie wyższa niż 

ilość osób zamieszkałych- zadeklarowanych do opłaty, to taka deklaracja będzie wymagała 

wyjasnienia i złożenia oświadczenia przez właściciela nieruchomości o następującej treści 

„Oświadczam że osoba……………(podać imię i nazwisko) nie przebywa pod adresem (podać 

adres nieruchomości). Obecnie przebywa ………………..(podać adres obecnie zamieszkania)”. 

5. W poz. 58 oblicz sumę należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 

stanowi iloczyn ilości gospodarstw domowych i stawki za gospodarstwo domowe w danej 

kategorii.  

6. W Dziale  E. zostały podane terminy uiszczania opłaty wyliczonej i podanej w poz. 58 Działu 

D. 

7. W Dziale F. należy podać dane imię i nazwisko oraz nr PESEL współwłaścicieli nieruchomości, 

którzy wspólnie z osobą składająca deklaracje zamieszkują i tworzą gospodarstwo domowe. 

W przypadku lokalizacji pojemników na odpady w innym miejscu niż znajduje się 

nieruchomość określona w dziale C.4, należy podać dokładną lokalizacje tych pojemników z 

podaniem m.in. nr posesji, w rejonie której pojemniki są zlokalizowane lub inne orientacyjne 

punkty pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników. Dane te są niezbędne dla 

firmy, która z ramienia Gminy będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

8. W dziale G.  w poz. 59 podaj imię i nazwisko osoby składającej deklarację, w poz. 60 wpisz 

datę wypełnienia deklaracji, w poz. 61 podaj nr telefonu pod który będziemy się z Państwem 

kontaktować w przypadku potrzeby wyjaśnienia nieścisłości danych w deklaracji. W poz. 62 

złóż swój czytelny podpis, w przypadku małżeńskiej wspólności ustawowej dla danej 

nieruchomości  w poz. 63  czytelny podpis składa również współmałżonek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


