
UCHWAŁA NR 25/VII/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 25.06.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co 
następuje:

§ 1. w Uchwale Nr 149/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25.06.2013 r. sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zmienia się załącznik nr 1 określający wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piława Górna 
i nadaje mu treść stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 maja 2015r.

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Madejski
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Załącznik do Uchwały Nr 25/VII/2015

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 25 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY 

PIŁAWA GÓRNA

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach 
administracyjnych Gminy Piława Górna, przez których rozumie się 
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania : W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Termin płatności: W terminie do 30 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc za 
wyjątkiem miesiąca lutego dla którego termin płatności ustala się na 
dzień 28, począwszy od 1 maja 2015r.

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia 
deklaracji

Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 29, 58-240 Piława 
Górna

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji data nastąpienia zmiany __ __ - __ 
__ -__ __ __ __
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ 1. właściciel (w przypadku wspólności majątkowej wypełnia jeden ze współmałżonków)
□ 2. współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym)
□ 3. użytkownik wieczysty
□ 4. posiadacz
□ 5. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu
□ 6. inny podmiot władający 
nieruchomością………………………………………………(określić)
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej)

Imię ojcaPESEL (dot. osób fizycznych)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Imię matki

(dot. osób prawnych)
REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __
NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację
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Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr telefonu *
(patrz objaśnienia)

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej 
deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny** (patrz 
objaśnienia)

□ TAK
□ NIE

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
Piława Górna

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość
Piława Górna

Kod pocztowy
58-240

Poczta
Piława Górna

Nieruchomość wskazana w części E jest: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ zamieszkała
(nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy)

□ niezamieszkała, na której powstają 
odpady komunalne ***
(patrz objaśnienia)

□ w części zamieszkała oraz w części 
niezamieszkała, na której powstają odpady 
komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
dział F

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia 
dział G

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F, G,H

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 1.

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (proszę 
zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

2.
□ 12 zł (jeżeli 
zaznaczono TAK 
w dziale D)

3.
□ 15 zł
(jeżeli zaznaczono NIE 
w dziale D)

Wyliczona wysokość miesięcznej opłaty
- w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny 
jest to iloczyn pozycji 1 x 2
- w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to iloczyn pozycji 
1 x3

4.
………..………..……….. zł

□ TAK □ NIECzy nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji 
wyposażona jest w kompostownik? (w przypadku zaznaczenia 
poz. TAK proszę podać pojemność kompostownika) ……………...………..…m3

G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA, KTÓRYCH 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE** (patrz objaśnienia)

2. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

a) jeżeli zaznaczono TAK 
w dziale D

b) jeżeli zaznaczono 
NIE w dziale D

3. Wysokość miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn 1 x 2a lub 1 x 2b)

1. Ilość pojemników o pojemności:
a) 60 l – …………….….. szt.
b) 110 l -…...……………. szt.
c) 120 l – ……………..…. szt.
d) 240 l – ...…………..…. szt.
e) 1 100 l – …………….…. szt.
f) 2 200 l – …………….…. szt.
g) 5 000 l – …...……….…. szt.
h) 7 000 l – …...……….…. szt.
(w skali miesiąca) **** (objaśnienia)

a) 23,00 zł
b) 42,00 zł
c) 46,00 zł
d) 91,00 zł
e) 418,00 zł
f) 836,00 zł
g) 1 900,00 zł
h) 2 660,00 zł

a) 29,00 zł
b) 53,00 zł
c) 58,00 zł
d) 115,00 zł
e) 528,00 zł
f) 1 056,00 zł
g) 2 400,00 zł
h) 3 360,00 zł

…………………..…..… zł

H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ NA, KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ F)
ORAZ W CZĘŚCI NA, KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
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KOMUNALNE (DZIAŁ G)
Wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami (suma kwot: poz. 
F 4 + poz. G 3)

……………………………………. zł
(słownie:……………………………………………………………
……………………………………………………………………..)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ
………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………………………………………
(czytelny podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego)

J. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia pracownik urzędu)
Uwagi

Data przyjęcia deklaracji Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:

* nieobowiązkowo

** selektywne gromadzenie odpadów – określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Piława Górna

*** na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty 
użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.

**** minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna.

W części A

poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu określić, czy to jest pierwsza deklaracja czy deklaracja 
korygująca. Deklarację korygującą należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zajścia zmiany uzasadniającej korektę.

W części B

składający określa formę władania nieruchomością, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu

W części C

należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania 
składającego

W części D

należy określić jak będą gromadzone odpady na nieruchomości oznaczonej w części E poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego kwadratu.

W części E

należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady nawet, jeżeli jest to ten sam adres, co w części 
C oraz określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu czy jest to nieruchomość zamieszkała, 
niezamieszkała (np. szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa itp.) czy zamieszkała w części a w części niezamieszkała 
(np. sklep znajdujący się na parterze domu mieszkalnego).

W części F

wypełniają ją właściciele nieruchomości którzy w części E zaznaczyli że odpady powstają na nieruchomości 
zamieszkałej i w części zamieszkałej a w części niezamieszkałej. W części F1 należy podać liczbę mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość. W F2 i F3 należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu wybrać 
stawkę za jednego mieszkańca zależnie od tego, który kwadrat został zaznaczony w dziale D. W F4 należy 
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wyliczyć miesięczną opłatę, która jest iloczynem odpowiednio: F1xF2-przy odpadach zbieranych selektywnie, 
F1xF3 – jeżeli odpady nie będą gromadzone w sposób selektywny. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego 
kwadratu należy określić czy nieruchomość wskazana w części E jest wyposażona w kompostownik, jeżeli tak 
to, o jakiej pojemności.

W części G

wypełniają ją właściciele nieruchomości którzy w części E zaznaczyli że odpady powstają na nieruchomości 
niezamieszkałej. W G1 należy wybrać wielkość pojemnika oraz wpisać ich ilość znajdujących się na 
nieruchomości. W G2a lub G2b należy wybrać stawkę opłaty za pojemnik zgodnie z tym co zostało zaznaczone 
w dziale D oraz w G1. W G3 należy podać wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty która stanowi iloczyn 
G1(a),b), c), d))xG2a(a),b), c), d)) lub G1(a),b), c), d))xG2b(a),b), c), d)).

W części H

wypełniają ją właściciele nieruchomości którzy w części E zaznaczyli że odpady powstają na nieruchomości 
w części zamieszkałej w części niezamieszkałej. Należy tu wpisać sumę kwot z pozycji F4 i G3.

W części I

wpisujemy imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub imię i nazwisko jego przedstawiciela oraz datę 
wypełnienia deklaracji. Podpis w tej części stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się 
z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się w niniejszej deklaracji.

W części J

wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji.

Id: 0FD96C95-1634-456C-AF7D-B54EBA771FD8. Podpisany Strona 4




