
UCHWAŁA NR XXVI/252/2016
RADY GMINY ZAWOJA

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 250 – z  
późn. zm. ) - Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawoja, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
Zawoja w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 250 – z  późn. zm.  ).

3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały

1) nie zamieszkują mieszkańcy,

2) nie powstają odpady komunalne

- zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Zawoja deklarację, o której mowa ust. 1 w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji 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 do Wójta 
Gminy Zawoja nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 2. 

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pośrednictwem elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. 
o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1114).

3. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem 
deklaracji w formie pisemnej.

4. Deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji

Publicznej, w następujących formatach elektronicznych: doc, docx, gif, jpg/jpeg, pdf, rtf, tif/tiff, xml.

§ 3. 

Na potwierdzenie danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć: 1) w 
odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – dokument potwierdzający, że 
mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Zawoja zamieszkuje w innej gminie,
w innym kraju lub w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Zawoja innym niż miejsce zameldowania ,
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2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – dokument 
potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację prowadzonej działalności, 
nieużytkowania nieruchomości itp.

3) w odniesieniu do domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku- dokument potwierdzający nieużytkowanie 
nieruchomości, dokument zużycia prądu, wody, ścieków itp.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Zawoja,

2) na stronie internetowej Gminy Zawoja oraz na stronie BIP.

§ 5. 

Traci moc uchwała nr XII/114/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Pająk
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                                                                   Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/252/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016 roku 

 

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RECZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI1 NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 

U. z 2016r., poz. 250 – z późn. zm. ) 

 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawoja. 

 

Miejsce składania: Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 

 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI.  

WÓJT GMINY ZAWOJA 

34-222 Zawoja 1307 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 

PIERWSZA DEKLARACJA2            

 

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI3 …………………………….……… 
                                                                                                                              (dzień – miesiąc – rok) 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. 

(zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 

WŁAŚCICIEL,  

 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

 

NAJEMCA DZIERŻAWCA 

 

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ 

 

INNY 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie 

będących osobami fizycznymi 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO  

                                                                            

 

OSOBA FIZYCZNA         OSOBA PRAWNA                    JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA    

                                                                                     NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ NAZWISKO*/ NAZWA PEŁNA** 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

PESEL*……………….......      REGON ……………………………..     NIP ……………………………… 
 

TEL. ……………………………………………… 
 

E-MAIL ……………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY** 

KRAJ  

………………………. 

WOJEWÓDZTWO  

……………………….. 

POWIAT  

…………………………………………………. 

GMINA  

………………………. 

ULICA  

……………………….. 

NR DOMU  

……………………… 

NR LOKALU  

…………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ  

……………………… 

KOD POCZTOWY  

………………………… 

POCZTA 

…………………………………………………. 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.  ( * - wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego 

nieruchomości ) 

KRAJ  

………………………….. 

WOJEWÓDZTWO  

………………………….. 

POWIAT  

………………………………………………………. 

GMINA  

………………………….. 

ULICA  

………………………….. 

NR DOMU  

……………………..……. 

NR LOKALU  

…………………….… 

MIEJSCOWOŚC  

………………………….. 

KOD POCZTOWY  

……………………….…. 

POCZTA  

……………………...…… 
SOŁECTWO 

……………………… 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW*  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
E.1. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób4 

  

 

SELEKTYWNY                                            NIESELEKTYWNY 

 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)  

W inny sposób wykorzystuję (wskazać jaki) na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………. 

E.2 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

(Uwaga: w przypadku gdy nieruchomość w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała należy wypełnić  

zarówno pkt. E.2.1 i pkt E.2.2 )  

E.2.1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

Oświadczam, że nieruchomość zamieszkiwana jest całorocznie                 sezonowo 

 

 

 

TABELA 1. DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE 

LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty ryczałtowej określona w odrębnej Uchwale Rady Gminy w 

Zawoi w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 5   

 

 

 

……………………zł/rok 
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TABELA 2. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKIWANYCH CAŁOROCZNIE 
 

Stawka opłaty określona w odrębnej Uchwale Rady Gminy w Zawoi w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty 5   

1. 

 

……..…… zł/osobę 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość 2. 

 

……………….. 

Miesięczna kwota opłaty (należy pomnożyć ilość osób wskazanych w poz. 2 

przez stawkę opłaty wskazanej w poz. 1) 

3. 

 

…….….. zł/miesiąc 

Kwartalna kwota opłaty5 (stawkę opłaty wskazanej w poz. 3 należy pomnożyć 

przez 3 ) 

4. 

 

….……. zł/ kwartał 

Roczna kwota opłaty (stawkę opłaty wskazanej w poz. 3 należy pomnożyć 

przez 12) 

 

5 

 

………...…... zł/rok 

E.2.2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE  
 

 Pojemniki na odpady 

(należy podać ilość pojemników, worków o określonej pojemności niezbędnych 

dla wyposarzenia nieruchomości w ciągu miesiąca) 

120 l 240 l 1100 l 2200 l 5000 l 7000 l worek  

60 l 

worek 

80 l 

Wytworzone przez prowadzenie 

działalności gospodarczej 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Wytworzone na innych 

nieruchomościach niezamieszkałych 

14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21. 

 Stawka miesięczna od pojemnika 5  

120 l 240 l 1100 l 2200 l 5000 l 7000 l worek  

60 l 

worek 

 80 l 

Wytworzone przez prowadzenie 

działalności gospodarczej 

22. 

 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

Wytworzone na innych 

nieruchomościach niezamieszkałych 

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 

Kwota opłaty za pojemnik 120 l (pomnożyć ilość pojemników z pozycji 6 lub 14 przez 

stawkę opłaty z pozycji 22 lub 30 ) 

38. 

……....…zł/ pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik 240 l (pomnożyć ilość pojemników z pozycji 7 lub 15 przez 

stawkę opłaty z pozycji 23 lub 31 ) 

39. 

…..…..…zł/ pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik 1100 l (pomnożyć ilość pojemników z pozycji 8 lub 16 

przez stawkę opłaty z pozycji 24 lub 32 ) 

40. 

…..…..…zł/ pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik 2200 l (pomnożyć ilość pojemników z pozycji 9 lub 17 

przez stawkę opłaty z pozycji 25 lub 33 ) 

41. 

…..…..…zł/ pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik 5000 l (pomnożyć ilość pojemników z pozycji 10 lub 18 

przez stawkę opłaty z pozycji 26 lub 34 ) 

42. 

……....…zł/ pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik 7000 l (pomnożyć ilość pojemników z pozycji 11 lub 19 

przez stawkę opłaty z pozycji 27 lub 35 ) 

43. 

...….....…zł/ pojemnik 

Kwota opłaty za worek na odpady zmieszane (pomnożyć ilość worków z pozycji 12 

lub 20 przez stawkę opłaty z pozycji 28 lub 36 ; lub pomnożyć ilość worków z pozycji 

13 lub 21 przez stawkę opłaty z pozycji 29 lub 37  ) 

44. 

…..…..…zł/ pojemnik 

Miesięczna kwota opłaty (suma pozycji 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ) 45. 

………...…zł/ miesiąc 

Kwartalna kwota opłaty5 (kwotę z pozycji 44 pomnożyć przez 3 ) 46. 

…….....…zł/ kwartał 

Roczna kwota opłaty (kwotę z pozycji 45 pomnożyć przez 12 ) 47. 

…………...…zł/ rok 

 
Objaśnienia: 
5 Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki kwotowej ustalonej uchwałą Rady Gminy Zawoja 
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odrębnie dla : 

a) odpadów zbieranych w sposób selektywny (osobno: papier i tektura; metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe; szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, pozostałe odpady) 

b) odpadów zbieranych w sposób nieselektywny  

W przypadku wyboru nieselektywnego zbierania odpadów z nieruchomości należy wybrać stawkę podwyższoną a 

w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną. 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄ- 

CEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze 

stanem faktycznym. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

--------------------------------------------------------                   ----------------------------------------------------- 

                (miejscowość i data)                                                                       (czytelny podpis) 
 

G. ADNOTACJE ORGANU. 

 ……………………………………………………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………………….................. 
Pouczenie  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ). W razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 

pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w 

tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w 

decyzji obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia 

wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji  złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych 

niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty. Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana 

decyzja, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Objaśnienia:  
1   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 
 

2  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zawoja  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych.  
 

3   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 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku uchwalenia nowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w 

deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 
 

4  sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów niesegregowanych wraz z 

zaległymi odsetkami. 
 

5  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych będzie uiszczana z dołu 

raz na kwartał: 

      za I kwartał do 31 marca danego roku,                         za III kwartał do 30 września danego roku, 

      za II kwartał do 30 czerwca danego roku,                     za IV kwartał do 30 listopada danego roku.- 
 - opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości  

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będzie uiszczana z góry 2 raz do roku w terminie: 

I rata do 31marca danego roku. 
II rata do 31 września danego roku. 

  Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Zawoja, u sołtysów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawoja w tytule   

  podając adres nieruchomości, na której powstają odpady.  

Przewodniczący Rady 

                   Jerzy Pająk 
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