
UCHWAŁA NR XXX/133/12
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15,  art.  40 ust.  1 i  art.  41 ust.  1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz 
z 2012 r.  poz.  567)  oraz  art.  6n ust.  1 ustawy z 13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa  się  wzór  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikami do niniejszej 
uchwały. 

2. Deklarację,  o której  mowa  w ust.  1,  właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  złożyć 
w Urzędzie Gminy Głowno w terminach: 

1) od 1 lutego 2013r. do 31 marca 2013r. - dla pierwszej deklaracji; 

2) 14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca,  lub  od 
powstania odpadów komunalnych; 

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

§ 2. Określa  się  wykaz  dokumentów  potwierdzających  przyjętą  przez  właściciela 
nieruchomości liczbę osób zamieszkujących nieruchomość w przypadku, gdy jest ona mniejsza 
od ilości osób zameldowanych: 

1) dokument  potwierdzający  stałą  nieobecność  mieszkańca  na  terenie  nieruchomości, 
wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka, 

c) zakłady karne, 

d) placówki opieki zdrowotnej, 

e) jednostki wojskowe, 

f) uczelnie  wyższe  w przypadku  studentów  uczących  się  w systemie  dziennym, 
zamieszkujących poza gminą, 

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

2) dokument  potwierdzający,  że  mieszkaniec  jest  objęty  opłatą  za  odbiór  odpadów 
komunalnych w innej gminie; 
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3) oświadczenie  pod  odpowiedzialnością  karną  potwierdzające  stałą  nieobecność  osób 
zameldowanych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno. 

§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Mikołajczyk
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«»Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/133/12 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Potwierdzenie przyjęcia wniosku (pieczęć, data przyjęcia i podpis)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Składający:
Właściciel nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w rozumieniu ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Termin składania:

Pierwszy termin składania deklaracji od 1 lutego do 31 marca, lub w ciągu 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły 
zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno - sekretariat (pokój nr. 8)

ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI 
Wójt Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
pierwsza deklaracja 
korekta deklaracji 

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Rodzaj właściciela nieruchomości: 
osoba fizyczna 
osoba prawna 
jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej 

Rodzaj podmiotu: 
właściciel 
współwłaściciel 
najemca, dzierżawca 
użytkownik wieczysty 
zarządca 
inny 
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Dane identyfikacyjne 
Nazwisko / nazwa pełna 

Imiona / nazwa skrócona 

PESEL 

REGON 

Telefon kontaktowy 

Adres zamieszkania / adres siedziby firmy 
Państwo 
Województwo 
Powiat 
Gmina 
Miejscowość 
Ulica 
Nr domu 
Nr lokalu 
Kod pocztowy 

DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Położenie nieruchomości na terenie gminy 
Miejscowość 
Nr domu 
Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów 
Identyfikator geodezyjny budynku (jeśli został nadany)
Identyfikator geodezyjny lokalu (jeśli został nadany)

Typ nieruchomości: 
zamieszkała 
niezamieszkała 
częściowo zamieszkała i częściowo niezamieszkała 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
Oświadczam,  że nieruchomość jest zamieszkała przez: 

……….. osób 
Oświadczam, że odpady komunalne są zbierane w sposób: 
nieselektywny (…..zł/osobę/mies)
selektywny (…..zł/ osobę/mies)
Oświadczam, że wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi: 
(stawka opłaty x liczba zamieszkujących osób x 3mies.)
Słownie: 
……………….   zł x …………..  osób x 3 = ……………  zł 

…………………………………………………………………….. zł 

Id: 64EF51B5-5568-480C-ADAC-E571B415AEE8. Podpisany Strona 2



OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
Oświadczam,  że odpady na nieruchomości są gromadzone w następujących pojemnikach 
o pojemności (litrów): 
…….. L 
…… sztuk 

……… L 
…… sztuk 

……… L 
…… sztuk 
Oświadczam, że odpady komunalne są zbierane w sposób: 
nieselektywny 
selektywny 

Oświadczam, że wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi: 
(liczba pojemników x stawka opłaty za pojemnik)
Słownie: 
………..….. sztuk x ……..………… zł  =   ……..………..  zł 

……………..………………………………………….…………… zł 

INFORMACJE DODATKOWE 
Sposób zagospodarowania ścieków: 
posiadam zbiornik bezodpływowy o pojemności ………………… m3.….. szt. 
posiadam przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności …………  m3 /dobę 
nie posiadam instalacji do gromadzenia lub utylizacji ścieków 
Oświadczam, że powstające na mojej nieruchomości odpady biodegradowalne są: 
kompostowane we własnym zakresie 
zbierane i oddawane przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
Pojemność i ilość posiadanych pojemników na odpady komunalne 
………………………………………………………………………… 

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
Liczba załączników: 
……… szt. 

Nazwa załącznika 
szt. 

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Zobowiązuję się do zgłaszania każdej zmiany danych stanowiących podstawę do naliczania 
opłaty  gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od jej zaistnienia. 

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 gminnego systemu gospodarki odpadami. 

Składając niniejszą deklarację oświadczam, że zostałem(-am) uprzedzony(-a) 
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o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego i potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji. 

………………………………………………………........                                     
……………………………………………………………. 
miejscowość i data                                                                                          podpis 

ADNOTACJE URZĘDU GMINY 

POUCZENIE

1) Zgodnie  z art.  6m  ustawy  z 13  września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku 
w gminach  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  właściwego  organu 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 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  Wójt  Gminy  określa  w drodze  decyzji  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

2) W  przypadku  niedokonania  wpłaty  w określonym  uchwałą  terminie  kwoty  opłaty 
wynikającej  z deklaracji  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.). 

3) Pierwszą deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy w terminie od 1 lutego –  do 31 marca 
2012r., lub w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca,  lub w ciągu 14 dni od momentu powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

4) 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 Wójta Gminy Głowno w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia  zmiany.  Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5) Do deklaracji należy dołączyć wypełniony Załącznik nr. 1 - Oświadczenie dotyczące osób 
zamieszkujących nieruchomość. 

6) W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących nieruchomość jest mniejsza niż liczba osób 
zameldowanych, do deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) Dokument  potwierdzający  stałą  nieobecność  mieszkańca  na  terenie  nieruchomości, 
wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka, 

c) zakłady karne, 
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d) placówki opieki zdrowotnej, 

e) jednostki wojskowe, 

f) uczelnie  wyższe  w przypadku  studentów  uczących  się  w systemie  dziennym, 
zamieszkujących poza gminą, 

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

2) Dokument  potwierdzający,  że  mieszkaniec  jest  objęty  opłatą  za  odbiór  odpadów 
komunalnych w innej gminie. 

3) Oświadczenie  pod  odpowiedzialnością  karną  potwierdzające  stałą  nieobecność  osób 
zameldowanych. 

7) Właściciel nieruchomości, który ma zawartą indywidualną umowę na odbieranie odpadów 
komunalnych,  jest  zobowiązany  dołączyć  kopię  tej  umowy  do  pierwszej  deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

OBJAŚNIENIA

1. Przez  właściciela  nieruchomości  rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników 
wieczystych  oraz jednostki  organizacyjne  i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie  lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

2. Za  mieszkańca  danej  nieruchomości  uznaje się  osobę,  która  w tym miejscu  zazwyczaj 
bytuje  i spędza  czas  przeznaczony  na  odpoczynek  niezależnie  od  czasowych  nieobecności 
związanych  z wypoczynkiem,  urlopem,  odwiedzinami  u przyjaciół  i krewnych,  interesami, 
leczeniem  medycznym  lub  pielgrzymkami  religijnymi  (na  podstawie  rozporządzenia  WE 
Parlamentu  Europejskiego  i Rady  nr  763/2008  z dnia  9 lipca  2008  r.  w sprawie  spisów 
powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, s. 14). 

3. Jeżeli  deklarację  wypełnia  współwłaściciel  nieruchomości  wymagany  jest  podpis  jej 
pozostałych współwłaścicieli. 

4. Osobami prawnymi są np. jednostki OSP, spółki prawa handlowego, parafie, spółdzielnie. 
Jednostkami nieposiadającymi  osobowości prawnej są np. szkoły i przedszkola, spółki jawne, 
wspólnoty mieszkaniowe. 

5. Osoby  prawne  i jednostki  nieposiadające  osobowości  prawnej  podają  w danych 
identyfikacyjnych REGON, osoby fizyczne PESEL. 

6. Jeżeli  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej  jest  prowadzona  działalność  gospodarcza 
należy  wypełnić  dwie  deklaracje  (jedna  dotyczy  części  zamieszkałej,  druga  dotyczy  części 
w której prowadzona jest działalność gospodarcza).
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«»Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/133/12 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

oświadczenie dotyczące osób zamieszkujących nieruchomość 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ

Oświadczam,  że na terenie nieruchomości której 
dotyczy deklaracja zameldowanych jest: .……. osób

Oświadczam,  że na terenie nieruchomości której 
dotyczy deklaracja zamieszkuje: ……… osób

Imiona i nazwiska osób zamieszkujących 
nieruchomość 

………………………………………………
………………………

………………………………………………
………………………

………………………………………………
………………………

………………………………………………
………………………

………………………………………………
………………………

………………………………………………
………………………

………………………………………………
………………………

……………………………                                                    ………………………………. 
miejscowość i data                                                                                                podpis
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