
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  

NA OBSZARZE GMINY ŻERKÓW 

 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 

WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

Termin składania 

 

 

Termin płatności 

 

 

 

Miejsce składania 

deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) 

 

Właściciel nieruchomości
1)
znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Żerków 

 

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 

wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty.  

 

Płatność w okresach dwumiesięcznych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie 

PKO BP Nr 4510202212 0000 5402 0027 6931 

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żerków 

 

Urząd Miasta i Gminy Żerków, 

 ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5,63-210 Żerków 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ Pierwsza deklaracja          □Korekta  deklaracji (data zaistnienia zmian): _ _-_ _ - _ _ _ _ r.                           
 

 

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - rodzaj podmiotu (należy zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 

 

□ Właściciel nieruchomości     □ Współwłaściciel,                  □ Użytkownik wieczysty                 

□ Zarządca nieruchomości       □ Najemca, dzierżawca             □ Inny podmiot                                  

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACĘ – wypełniają właściciele  nieruchomości, na których 

zamieszkują
2)

 mieszkańcy
3) 

D. 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE  

NAZWA PEŁNA, NIP 
*
/ IMIĘ I NAZWISKO, PESEL 

** 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
*
dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi 

** 
dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi(niewłaściwe skreślić) 

TELEFON KONTAKTOWY I ADRES  E-MAIL 

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

W celu przyszłego, grupowego wysyłania i odbierania wiadomości SMS do wybranej grupy odbiorców 

(mieszkańców)– kanału informacyjnego o zdefiniowanej treści np. przypomnienie o nadchodzącym, 

przekroczonym terminie płatności itp. 

______________________ 
1) Właściciel nieruchomości zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniui porządku w gminie oznacza  

także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

2) Miejsce zamieszkania – to miejsce, w który osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, 

studiowanie, uczenie się, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, 

odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi 

3) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością 

 



OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA 

1. ………………………………………………….(podstawa umocowania) 

2. ………………………………………………….(podstawa umocowania) 

3. ………………………………………………….(podstawa umocowania) 

Sposób reprezentacji:……………………………………………………(łączna czy samodzielna) 

 

D.2. ADRES/ SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina Miejscowość Ulica 

 

 Nr domu Nr lokalu  Poczta Numer telefonu 

 

 
Kod pocztowy 

D.3.DANE  NIERUCHOMOŚCI  - na której  powstają odpady komunalne
4)

 

Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina  Miejscowość Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu Poczta Numer telefonu 

 

 
Kod pocztowy 

D.4.Adres do korespondencji -  jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D. 3. 

Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina Miejscowość Ulica 

 

Nr domu Nr lokalu Poczta Numer telefonu 

 

 
Kod pocztowy 

E. OPŁATA  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Oświadczam, że odpady będą gromadzone i odbierane w sposób(należy wybrać jedną pozycję): 

□ selektywny -stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny    

      wynosi 7,00 złotych miesięcznie od mieszkańca. 

□ nieselektywny- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób 

      nieselektywny wynosi 15,00 złotych miesięcznie od mieszkańca. 

 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  NIERUCHOMOŚĆ                                                           

 

                                  osób 

__________________________________ 
4) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 

 



Wysokość miesięcznej opłat za gospodarowanie odpadami wynosi: 

 (iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty) 

 

 
x     = zł             

     Liczba osób                       stawka opłaty                         wysokość opłaty 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię: Nazwisko: 

 

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

 

__ __-__ __- __ __ __ __ r. 

 

Czytelny podpis składającego/ osoby reprezentującej 

(pełnomocnika) 

 

G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pouczenie: 

 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  

z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. 

Dz. U. z 2016 poz. 599 z późn. zm.) 

 

OBJAŚNIENIA: 

 

1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających 

na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do 

Burmistrza Miasta i Gminy Żerkowa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 albo uzasadnionych wątpliwości 

co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy określi w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do końca drugiego  miesiąca, 

którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik:Dane na temat kompostownika i ścieków 

Załącznik1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

KOMPOSTOWANIE  

 

A. CZY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ KOMPOSTOWNIK:(zaznaczyć 

właściwe kwadraty) 

□ TAK o pojemności ………………………m
3
 □ NIE 

 

 

Jak często opróżniam kompostownik 

□ raz na pół roku    □ raz na  rok     □ raz na 2 lata       □ rzadziej  □…………….. 

 

Inny sposób wykorzystywania odpadów kuchennych (jaki): 

□ wrzucam do worków/pojemników na odpady zmieszane 

□przekazuję sąsiadom/rodzinie na ich kompostownik 

□ wrzucam zwierzętom, które hoduję 

□ inny……………………………………………………………………………………………….. 

 

Inny sposób wykorzystywania odpadów ogrodowych (jaki): 

□ wrzucam do worków/pojemników na odpady zmieszane 

□ przekazuję sąsiadom/rodzinie na ich kompostownik 

□ wrzucam zwierzętom, które hoduję 

□ inny……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ŚCIEKI 

 

B.  ŚCIEKI ODPROWADZAM DO:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□sieci kanalizacyjnej                                   □szamba o pojemności  ...…… ……….m
3
 

□przydomowej oczyszczalni   ścieków o wydajności……………………..m
3
 

□inny sposób –jaki ………………………………………………………………………………. 

 

 

Uwagi: 

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

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

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

 

……………………………………………. 

(data, czytelny podpis) 


