
JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ 

 

Formularz deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Ząbkowice Śląskie ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, 

wytwarzających odpady komunalne.  

Pole jasne deklaracji wypełnia podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji komputerowo lub 

ręcznie, dużymi drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym kolorem.  

Prawidłowe wypełnienie deklaracji pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w Urzędzie Miejskim 

w Ząbkowicach Śląskich celem uzupełnienia deklaracji. 

 

A. Obowiązek złożenia deklaracji 

W tej części należy zaznaczyć cel złożenia deklaracji, zaznaczając właściwy kwadrat. 

1. Deklaracja pierwsza – w przypadku złożenia pierwszej deklaracji 

2. Korekta deklaracji  - w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, 

należy podać datę zaistnienia zmian (dzień - miesiąc - rok zaistnienia zmian) 

 

B. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 

Należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację, zaznaczając właściwy kwadrat.  

 

C1 Dane identyfikacyjne 

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat pozwalający na identyfikację podmiotu: 

- w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, należy wpisać: 

Imię i nazwisko oraz PESEL 

- w przypadku osób nie będących osobą fizyczną należy podać:  

Pełną nazwę firmy, REGON, NIP, KRS 

 

C2 Adres zamieszkania /Adres siedziby 

Dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną (adres zamieszkania) oraz płatnika niebędącego 

osobą fizyczną (adres siedziby) 

 

D1 Dane o nieruchomości z której odbierane będą odpady 

Należy wskazać dokładny adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne – 

DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

 

D2 Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - DOTYCZY 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

 

W tej części deklaracji właściciel deklaruje ilość OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ 

NIERUCHOMOŚĆ oraz rodzaj odbieranych odpadów komunalnych: odpady segregowane 

lub zmieszane odpady segregowane.  

Jeżeli właściciel nieruchomości oświadczy, że będzie prowadzić selektywną zbiórkę to 

zakreśla kwadrat przy poz. 1 - jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. W przypadku, 

gdy właściciel nieruchomości nie będzie prowadził selektywnej zbiórki to zakreśla kwadrat                    

poz. 2 - nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.  

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

- 12,40 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli właściciel zadeklaruje się, że jest prowadzona 

selektywna zbiórka odpadów komunalnych, 

- 15,53 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli właściciel zadeklaruje się, że nie będzie 

prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 



 

UWAGA ! 

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów, a podmiot 

odbierający odpady komunalne powiadomi Urząd Miejski o braku segregacji to zostanie 

WYDANA DECYZJA OKREŚLAJĄCA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI liczona według stawki 

przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych. 

 

  E1 Dane o nieruchomości z której odbierane będą odpady  

Należy wskazać dokładny adres nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne – 

DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, a powstają odpady komunalne: sklepy, szkoły, firmy itp. 

 

W tej części deklaracji właściciel nieruchomości deklaruje liczbę i wielkość pojemnika oraz 

deklaruje, że: 

1. jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów  

2. nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów  

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio: 

1. za odpady zmieszane tj. odpady niesegregowane  

-  o pojemności 60 l – w wysokości 7,20 zł, 

-  o pojemności 80 l – w wysokości 9,60 zł, 

-  o pojemności 110 l – w wysokości 13,20 zł, 

-  o pojemności 120 l – w wysokości 14,40 zł, 

-  o pojemności 240 l – w wysokości 28,80 zł, 

-  o pojemności 1100 l – w wysokości 132,00 zł, 

-  kontener KP – 5 –  w wysokości  600, 00 zł,   

-  kontener KP -7 – w wysokości 840, 00 zł  

2. za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za 

pojemnik: 

-  o pojemności 60 l – w wysokości 5,76 zł, 

-  o pojemności 80 l – w wysokości 7,68 zł, 

-  o pojemności 110 l – w wysokości 10,56 zł, 

-  o pojemności 120 l – w wysokości 11,52 zł, 

-  o pojemności 240 l – w wysokości 23,04 zł, 

-  o pojemności 1100 l – w wysokości 105,60 zł, 

-  kontener KP – 5 –  w wysokości 480, 00 zł,   

-  kontener KP – 7  –  w wysokości 672, 00 zł. 

 

 E.2 Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

wyliczenie: 

 

Ilość pojemników opróżnianych w skali miesiąca X stawka opłaty za pojemnik  

 

UWAGA ! 

Minimalna wielkość pojemników, w które ma być wyposażona nieruchomość oraz ich 

częstotliwość wywożenia określona została w Regulaminie utrzymania czystości                      

i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w § 4 ust.2 oraz w § 9 ust. 4. 

Link z regulaminem 

 



 F. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

której zamieszkują mieszkańcy oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy,                

a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomość MIESZANA 

Należy wypełnić całą deklarację, a w części F obliczyć sumę z działu D.2 poz.9 oraz z działu 

E.2 poz.10. 

 

  G. Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację 

Ta część przeznaczona jest do podpisania deklaracji. Deklaracja może być podpisana także 

przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone                    

z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

  

 H. Adnotacje organu weryfikującego 

Nie wypełnia osoba składająca deklarację 

 
 


