
 

 

UCHWAŁA NR III/29/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE 

z dnia 11 grudnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy  Żabno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018, r. poz. 1454 z pożn zm.) Rada Miejska w Żabnie  uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Żabnie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

a także w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Deklaracje składa się w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 

formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180). 

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załączniki do niniejszej uchwały. 

4. Deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej z wykorzystaniem Elektronicznej 

Platformy Usług Publicznych ePUAP. 

5. Deklaracja opatrywana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/435/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 8160 z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2018 r.

Poz. 8756



§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2019 r. 

   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie 

mgr inż. Krzysztof Lechowicz 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1.

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy
 5

(jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli, dane pozostałych podatników należy podać w załączniku)

B1. Rodzaj prawa do nieruchomości

2.

B2. Dane identyfikacyjne składającego deklarację

5.PESEL/NIP

B3. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) 

9. Gmina

13. Nr lokalu

17. E-mail*

B4. Dane identyfikacyjne współwłaściciela nieruchomości (uzupełniane w przypadku zaznaczenia w poz. 2 "współwłasność")

B5. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) 

24. Gmina

28. Nr lokalu

32. E-mail*

C.

D.

40.

m
3

* dane nieobowiązkowe

OŚWIADCZAM, IŻ NA DEKLAROWANEJ (w części C) NIERUCHMOŚCI ZAMIESZKUJE 

następująca liczba osób prowadzących wspólne gospodarstwo/a domowe

12. Nr domu

30. Poczta

37. Nr działki (wpisać w przypadku braku numeru domu)

36. Nr lokalu

39.

38. OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:

D-1 1/2

22. Województwo

26. Ulica 27. Nr domu

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE

D1. OŚWIADCZENIE o sposobie zbierania odpadów

33.Miejscowość 34. Ulica 35. Nr domu

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

zwana dalej „ustawą”. 

Składający: Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabno

Termin składania:
do 14 dni od zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo na wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo 

zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty.

Miejsce składania: Burmistrz Żabna, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno

D-1
Data: Nr dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

3.Nazwisko/ Nazwa 4.Imię/ Nazwa cd.

14.Kod pocztowy 15. Poczta 16.Telefon* 

6. Kraj 7. Województwo 8.Powiat

10. Miejscowość 11. Ulica

OŚWIADCZAM, iż nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik

D3. OŚWIADCZENIE o posiadaniu kompostownika

18.Nazwisko/ Nazwa 19.Imię/ Nazwa cd.

Miejsce położenia nieruchomości

29.Kod pocztowy 31.Telefon* 

25. Miejscowość

DANE NIERUCHOMOŚCI na której powstają odpady 

D2. OŚWIADCZENIE o ilości osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.

20.PESEL/NIP

21. Kraj 23.Powiat

Pierwsza deklaracja     - data powstania obowiązku 

własność współwłasność użytkowanie wieczyste

zarząd wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni inne prawo (podać jakie)

..................................................
przyczyna złożenia 
nowej deklaracji:

.....................................................

........................................................

........................................................

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

TAK, o pojemności

Nowa (kolejna) deklaracja     - data zaistnienia zmiany

Korekta deklaracji     - data obowiązywania korekty

NIE

.....................................................................................
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E.

E1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym „szeregówki”, „bliźniaki”, itd.)

4 osoby 6 osób

41.Miesięczna 

kwota opłaty 

zł

F. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ

F1. Uwagi (w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych należy wyjaśnić zaistniałą różnice)*
43.

F2. Informacja o załącznikach

44.

F3. Oświadczenia składającego deklarację

45.
Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt G. niniejszej deklaracji.

46.
Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.

47.        Tak Nie Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień za pomocą komunikatów SMS

F4. Podpis składającego/składających deklarację

* dane nieobowiązkowe

G. POUCZENIA / OBJAŚNIENIA

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

D-1 2/2

Miesięczna opłata za odpady 

które są zbierane w sposób 

nieselektywny

W poz. 42 należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZD-1
3)

 tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:

Liczba osób w gospodarstwie 

domowym (N)

E2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielorodzinne (wypełniają zarzadcy np. Spółdzielnia Mieszkaniowa)

3 osoby1 osoba

49. Czytelny podpis / podpisy

5 osób 7 osób i więcej2 osoby

   zł

POUCZENIE:

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi

podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Żabna określa, w drodze decyzji,

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Żabna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej

nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym

nastąpiła zmiana.

4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy

organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

5. Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

OBJAŚNIENIA:

1) Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość.

2) Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na: 

        a) szkło - zielony worek, 

        b) tworzywa sztuczne (plastik), metal – żółty worek,

        c) papier, tektura  - niebieski worek,

d) odpady zielone - brązowy worek (odbierany co 2 tygodnie przy czym nie dotyczy to nieruchomości wyposażonych w kompostownik do gromadzenia odpadów

biodegradowalnych),

e) popiół – worek w kolorze czarnym (odbierany 1 razy w miesiącu w okresie grzewczym (listopad – kwiecień) oraz raz na 3 miesiące w okresie letnim (lipiec -

............październik).

3) Załącznik  ZD-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych

4) Częstotliwość odbioru odpadów selektywnych w workach, które dostarczy nieodpłatnie przedsiębiorca wraz z instrukcją jak prawidłowo segregować odpady będzie odbywać się

raz w miesiącu. Natomiast odpady niesegregowane (tzw. balast) będą odbierane co dwa tygodnie.

5) Mieszkaniec – dana osoba jest mieszkańcem danej nieruchomości jeżeli zazwyczaj spędza w niej czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności

związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami przyjaciół, krewnych, interesem, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

6) Gospodarstwo domowe - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się

wspólnie (Ustawa z dnia 26 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U.2010.47.277).

48. Data wypełnienia deklaracji

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

W poz. 41 należy wpisać opłatę wynikającą z wybranego w poz. 38 sposobu segragaci odpadów oraz ilości osób

wykazanych w poz. 39 zamieszkujących nieruchomość zgodnie z zastosowaniem tabeli poniżej:

42.Miesięczna kwota 

opłaty                                                                 

Miesięczna opłata za odpady 

zbierane w sposób selektywny 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz współwłaścicieli nieruchomości
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A. Wykaz współwłaścicieli nieruchomości mieszczącej się 

L.p. nr domu

Należna opłata 
obliczona na podstawie 

tabeli umieszczonej w 

części E1. deklaracji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SUMA

(podpis składającego deklarację)

…………………………………………

Data

……………………………………

Miejscowość ulica/osiedle
nr 

lokalu

Ilość osób w 

gospodarstwie 

domowym

Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabna

Termin składania:
do 14 dni od zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo na wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia 

zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty.

Miejsce składania: Burmistrz Żabna, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno

ZD-1
Data Nr dokumentu

ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zwana dalej „ustawą”. 
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