
UCHWAŁA NR VIII/46/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości zamieszkałych jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje składane na pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej na adres deklaracje@um.zarow.pl.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej 
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych zamieszczony jest na stronie  Urzędu - Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Żarów.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XIII/183/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI,

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami).

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żarów.

Miejsce składania: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2; 58-130 Żarów 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

PIERWSZA DEKLARACJA           ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH WE WCZEŚNIEJSZEJ  DEKLARACJI

Data nastąpienia zmian …........... ….......... ….............

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK  WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK,
        POSIADACZ          WSPÓŁPOSIADACZ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pierwsze imię, drugie imię i nazwisko

PESEL REGON

ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj  Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
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Miejscowość Kod pocztowy Poczta: Nr telefonu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:

- zamieszkuje:  ………………….……  (należy podać liczbę mieszkańców) 

- odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny / zmieszany (właściwe podkreślić)

Pkt. 1. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ilość osób zamieszkujących nieruchomość x stawka 
opłaty)

………………….…… x ………………….…… zł** = ………………….…… zł
             (ilość osób)                                        (stawka opłaty)                                              (razem do zapłaty)                         

_________________________________                                                                               ___________________

                         (miejscowość i data)                                                                                         (czytelny podpis)

** należy wpisać jedną ze stawek:   15,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny,
                                                        18,00 zł w przypadku odpadów zmieszanych (nie zbieranych w sposób selektywny)

F. OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe,  tylko przez część roku. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji znajduje się:

………………….…… x ………………….…… zł** = ………………….…… zł
  (liczba domków letniskowych)                    (stawka opłaty ryczałtowej)                                        (razem do zapłaty)

** należy wpisać jedną ze stawek:   150,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny,
                                                        180,00 zł w przypadku odpadów zmieszanych (nie zbieranych w sposób selektywny)

G. ADNOTACJE ORGANU 
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Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 11314 z późn. 
zm.). Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) 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 do Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
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Uzasadnienie

W wyniku zmian w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstała konieczność zmian w uchwale w sprawie deklaracji.

Niezbędnym jest zatem podjęcie przez Radę Miejską w Żarowie nowej uchwały.

Sporządził: 
Tomasz Kuska 
Inspektor ds. gospodarki komunalnej 
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