
 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/318/2013 
       Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 8 marca 2013 

 
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 

 

• Przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji: założenia Właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest 

Jan Nowak, w budynku tym mieszkają dwie rodziny stanowiąc dwa oddzielne gospodarstwa domowe , jedno 3 

osobowe a drugie 6 osobowe 

 
 

 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1 

 
Podstawa prawna: 
 
Składający:          
 
 
 
 
Termin składania: 
 
 
Miejsce składania:       
Organ właściwy                 
do złożenia deklaracji: 
Definicja gospodarstwa  
domowego:                        

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach(tekst  jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy            
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (za właściciela uważa się: właściciela 
nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością). 
Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w 
którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 
Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. 
 
Burmistrz Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. 
 
Gospodarstwo domowe: jedna osoba lub zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie 
się utrzymujących. 

                                                           
1
W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2
W przypadku, gdy zamieszkanie nastąpiło przed 1 stycznia 2013 należy podać minimumrok, w którym nastąpiło zamieszkanie. 

3
W przypadku gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową należy wypełnić część C.2., a w pozostałych przypadkach złożyć 

osobną deklarację i wypełnić część F. 

1. PESEL - dotyczy osób fizycznych 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 

2. Cel złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

X    złożenie deklaracji (data zamieszkania _01-_12-___1999_)2 
dzień - miesiąc - rok 

□ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ______-________-________) 
dzień - miesiąc - rok 

B. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 

 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
       x   Właściciel nieruchomości                        □    Współwłaściciel3                         □ Użytkownik wieczysty           

       □    Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu           

□    Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

       □    Inny podmiot władający nieruchomością ………………………………………………………………. 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE  
C.1. Osoba Fizyczna 

4. Nazwisko 
Nowak 

4. Pierwsze imię 
Jan 

5. Drugie imię 
Józef 



                                                           
4
 Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębną deklarację. 

5
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego następującego po sobie nie 

wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za zbieranie odpadów w sposób 
nieselektywny. 

Pola 7, 8, 9 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany                                                  

7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
 

8. Imię ojca 9. Imię matki 

C.2. Dane identyfikacyjne współmałżonka (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową) 

10. Nazwisko 
 

11. Pierwsze imię 12. Drugie imię 
 
 

13. Numer PESEL 
 

          
 

Pola 14, 15, 16 należy wypełnić w przypadku, gdy PESEL nie został nadany 

Adres zamieszkania współmałżonka – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z C.4. 

17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 
 

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 
 

24. Miejscowość 25. Kod Pocztowy 26. Poczta 
 

C.3. Pozostałe podmioty (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, np. zarządca 
nieruchomości, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa) 
27. Nazwa pełna 28. NIP 

 
29. REGON 

C.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne4 
30. Ulica:  Kwiatowa 31. Nr domu: 10 32. Nr lokalu : 1 

33. Miejscowość:  Żukowo 34. Kod Pocztowy: 
83-330 

35. Poczta 
Żukowo 

C.5. ADRES DO KORESPODENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.4. 
36. Kraj 37. Województwo 38. Powiat 

39. Gmina 40. Ulica 41. Nr domu 42.  Nr lokalu 

43. Miejscowość 44. Kod Pocztowy 45. Poczta 

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 
xselektywny5 [odpady komunalne ulegające biodegradacji (mokre), pozostałe odpady zmieszane (suche – pozostałości po 
wyselekcjonowaniu papieru, tektury, tworzyw sztucznychi szkła), papier, tektura, tworzywo sztuczne i szkło]stawka 
miesięcznej opłaty wynosi:  
13,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę, 
26,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 
39,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby, 
43,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób. 
   nieselektywny  (odpady komunalne nie poddane segregacji) - stawka miesięcznej opłaty wynosi:  
20,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę, 
40,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 
60,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby, 
70,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób. 
 
  Odpady mokre będą gromadzone we własnym kompostowniku (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 



                                                           
6
Właściciel nieruchomości, aby mógł prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma 

obowiązek zarejestrować go w Urzędzie Gminy Żukowo i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z 
zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał na potrzeby własne lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy. 

 
7
Nieselektywne: 

20,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę, 
40,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 
60,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby, 
70,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób. 
Selektywne: 
13,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę, 
26,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 
39,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby, 
43,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób. 

 

w gminie Żukowo)6. 
  Popiół będzie zbierany w osobnym pojemniku. 
D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
METODA RYCZAŁTOWA  
Wypełniają gospodarstwa liczące 1 osobę 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty
7
 

46. 
 
                                                  zł/gosp. dom. 

Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części C.4. 
 

47. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 46 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw 
wskazaną w poz. 47) 

48.  
zł/miesiąc 

Wypełniają gospodarstwa liczące 2 osoby 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty
7
 

49. 
 
                                                  zł/gosp. dom. 

Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części C.4. 
 

50. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 49 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw 
wskazaną w poz. 50) 

51.  
zł/miesiąc 

Wypełniają gospodarstwa liczące 3 osoby 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty
7
 

52. 
 

39,00                          zł/gosp. dom. 
Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części C.4. 
 

53.                     1                    

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 52 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw 
wskazaną w poz. 53) 

54.  
                    39,00  zł/miesiąc 

Wypełniają gospodarstwa liczące 4 osoby lub więcej osób 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty
7
 

55. 
 

43,00zł/gosp. dom. 
Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części C.4. 
 

56.1 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 55 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw 
wskazaną w poz. 56) 

57.  
43,00zł/miesiąc 

R A Z E M DO ZAPŁATY (suma kwot z poz. 48, 51, 54 i 57) 
 
 

58. 
82,00 

zł/miesiąc 
 

E. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość opłaty miesięcznej wynikającej z poz. 58 niniejszej deklaracji należy uiszczać bez wezwania na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy  Żukowo ………………………………………………………………  
w następujących terminach: 
za lipiec i sierpień do dnia 15 sierpnia               za styczeń i luty do dnia 15 lutego 
za wrzesień i październik  do dnia 15 października                 za marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia 
za listopad i grudzień do dnia 15 grudnia       za maj i czerwiec do dnia 15 czerwca  

 



                                                           
8
 Należy podać dokładną lokalizację m.in. nr działki, nr posesji, w rejonie której pojemniki są zlokalizowane lub inne orientacyjne punkty 

pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników, w przypadku lokalizacji pojemników na innej nieruchomości niż określona w 
dziale C.4. 

F.  DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI PROWADZ ĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE WSPÓLNIE Z OSOBĄ SKŁADAJĄCĄ 
DEKLARACJ Ę 

Lp. Imi ę i Nazwisko PESEL 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

 
 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 54 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 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
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 uzasadnione szacunki. 
 
 
Lokalizacja pojemników na odpady komunalne8: 

zlokalizowane będą na posesji  wymienionej w dziale C.4 nr działki 385/2. 

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

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

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

 

G.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCYCH DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę lokalizacji usytuowania w/w pojemników. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Żukowo, oraz z 
Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, jestem świadomy, że moim obowiązkiem jest wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki na zbieranie odpadów komunalnych (regulamin dostępny jest na stronie bip.zukowo.pl, 
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/279/2012 z dnia 7 grudnia 2012). 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 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. 

 

59. Imię i nazwisko osoby składającej deklarację 
      Jan Nowak 

62. Czytelny podpis osoby składającej deklarację (z podaniem imienia i 
nazwiska) 

60. Data wypełnienia deklaracji (dzień –miesiąc-rok) 
 
   05.04.2013 

( czytelny podpis) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Telefon kontaktowy 
058 685-00-01 

63. Czytelny podpis współmałżonka (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 

64. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
 

65. Podpis osoby przyjmującej deklarację/sporządzającej adnotację 

 


