
UCHWAŁA NR XX/247/13
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 26 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a) wzór deklaracji w postaci edytowalnego dokumentu elektronicznego, w formacie Portable Document 
Format (PDF) udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

b) wypełnioną deklarację w postaci dokumentu elektronicznego należy złożyć za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP), 

c) wypełniona deklaracja winna być uwierzytelniona przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, 
weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć Burmistrzowi Namysłowa w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, w terminie do 26 lipca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

 
Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk
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Załącznik do Uchwały Nr XX/247/13 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 marca 2013 r. 

 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

Składający: Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, współwłaściciele, 

użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

Miejsce składania  Burmistrz Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) 

 pierwsza deklaracja  zmiana danych zawartych w 

deklaracji  od dnia ……………… r. 

B. Składający deklarację (zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) 

 Właściciel nieruchomości 

 Współwłaściciel 

 Użytkownik wieczysty 

 Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością ……………………………………………………………… 

C. Dane identyfikacyjne 

C.1. Osoba fizyczna 

nazwisko 

 

 

imię drugie imię 

PESEL 

 

 

imię ojca imię matki 

C.2. Pozostałe podmioty 

imiona i nazwiska wspólników/pełna nazwa 

 

 

REGON 

Nr KRS/NIP 
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D. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”). 

(W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, nie wypełniać części D, E i E.1., natomiast wypełnić 

odpowiedni załącznik ZDM-1, ZDN-2 lub ZDR-3.) 

 nieruchomość, na której 

zamieszkują mieszkańcy 

 nieruchomość, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne 

 nieruchomość, na której 

w części zamieszkują 

mieszkańcy oraz w części, 

na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne 

Gmina Namysłów 

miejscowość 

 

 

ulica 

nr domu 

 

 

nr lokalu nr działki 

D.1. Adres do korespondencji 

kraj 

 

 

województwo powiat 

gmina 

 

 

miejscowość ulica 

nr domu 

 

 

nr lokalu kod pocztowy 

telefon kontaktowy lub adres e-mail 

 

 

poczta 

E. Sposób zbierania i zagospodarowania odpadów (zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) 

 selektywny  nieselektywny (zmieszany) 

E.1. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) 

 TAK  NIE 

Jeśli zaznaczono „TAK” proszę podać objętość kompostownika 
 

……......…………… m
3
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (wskazanej w części D. lub w załączniku  ZDM-1) 

F.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  - w przypadku selektywnej 

zbiórki odpadów ……….……………….. 

F.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku nieselektywnej 

zbiórki odpadów ……….……………….. 

F.3. Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka 

opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi: 

 

........…zł/osoba/miesiąc 

F.4. Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny, stawka 

opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi: ....……zł/osoba/miesiąc 

F.5. Miesięczna kwota opłaty (suma iloczynów części F.1. i F.3.oraz części 

F.2. i F.4. w zależności od wybranego sposobu zbierania odpadów) 
 

…..……zł/osoba/miesiąc 

F.6. Opłata należna (kwotę z części F.5. pomnożyć przez 2 miesiące) 
 

….………………....…zł 
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G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(wskazanej w części D. lub w załączniku ZDN-2) 

Pojemność 

pojemnika 

lub worka 

w litrach 

Stawka opłaty 

w przypadku 

selektywnej 

zbiórki 

odpadów 

Stawka opłaty 

w przypadku 

nieselektywnej 

zbiórki 

odpadów 

Liczba 

pojemników 

w przypadku 

selektywnej 

zbiórki 

odpadów 

(miesięcznie) 

Liczba 

pojemników 

w przypadku 

nieselektywnej 

zbiórki 

odpadów 

(miesięcznie) 

Kwota opłaty 

1 2 3 4 5 6 

120 l 
 

...………..… zł ...………..… zł ...……….…… ...………..…… ……… zł/miesięcznie 

240 l 
 

...………..… zł ...………..… zł ...……..…… ...………..…… ……… zł/miesięcznie 

1100 l 
 

...………..… zł ...………..… zł ...………..… ...………..…… ……… zł/miesięcznie 

7000 l 
 

...………..… zł ...………..… zł ...……..…… ...………..…… ……… zł/miesięcznie 

G.1. Miesięczna kwota opłaty (suma kwot z kol. 6) 
 

…........zł/miesięcznie 

G.2. Opłata należna (kwotę z części G.1. pomnożyć przez 2 miesiące) 
 

………………..……zł 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ  Z CZĘŚCI, NA KTÓREJ 

NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(wskazanej w części D lub w załączniku ZDR-3) 

H.1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

H.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku selektywnej 

zbiórki odpadów ………..……………….. 

H.3. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku 

nieselektywnej zbiórki odpadów …..…………………….. 

H.4. Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka 

opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi: ……..…zł/osoba/miesiąc 

H.5. Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny, 

stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi: ……..…zł/osoba/miesiąc 

H.6. Miesięczna kwota opłaty (suma iloczynów części H.2. i H.4. oraz części 

H.3. lub H.5. - w zależności od wybranego sposobu zbierania odpadów) …….…zł/osoba/miesiąc 

H.7. Informacje dodatkowe 

1. Na terenie nieruchomości, wskazanej w części F i H niniejszej deklaracji zamieszkuje ………………….. 

osób, a zameldowanych jest ………………….. osób. 

2. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktycznie zamieszkałych : …..……………. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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H.8. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Pojemność

pojemnika 

lub worka 

w litrach 

Stawka opłaty 

w przypadku 

selektywnej 

zbiórki 

odpadów 

Stawka opłaty 

w przypadku 

nieselektywnej 

zbiórki 

odpadów 

Liczba 

pojemników 

w przypadku 

selektywnej 

zbiórki 

odpadów 

(miesięcznie 

Liczba 

pojemników 

w przypadku 

nieselektywnej 

zbiórki 

odpadów 

(miesięcznie) 

Kwota opłaty 

1 2 3 4 5 6 

120 l 
 

…………… zł …………… zł ……….…… ……………… ……… zł/miesięcznie 

240 l 
 

…………… zł …………… zł ……….…… ……………… …....… zł/miesięcznie 

1100 l 
 

…………… zł …………… zł ……….…… ……………… …....… zł/miesięcznie 

7000 l 
 

…………… zł …………… zł ……………… ……………… ..........… zł/miesięcznie 

H.9. Miesięczna kwota (suma kwot z kol. 6) 
 

………...zł/miesięcznie 

H.10. Opłata należna (kwotę z części H.9. pomnożyć przez 2 miesiące) 
 

……………….…… zł 

H.11. Łączna miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (suma kwot z części H.6. i H.9.) …....… zł/miesięcznie 

H.12. Łączna należna kwota opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (kwotę z części H.11 pomnożyć przez 2) …..………………… zł 

I. Informacja o załącznikach (zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) 
Liczba składanych 

załączników 

Załącznik ZDM-1  …………….…. 

Załącznik ZDN-2  …………….…. 

Załącznik ZDR-3  …………….…. 

Kopia ostatniej umowy na odbiór odpadów komunalnych  ……………….. 

J. Oświadczenie i podpis składającego deklarację 
1. Dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

 

……………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………………………………. 

(czytelny podpis składającego deklarację) 
 

Pouczenie: 

1. Deklarację należy złożyć: 

1) do 26 lipca 2013 r. (pierwszą); 

2) w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych. 

2. 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 w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomnożoną przez 2 (za dwa miesiące), należy uiszczać w 

terminach: 

1) do 15 stycznia – za miesiące listopad i grudzień; 

2) do 15 marca – za miesiące styczeń i luty; 

3) do 15 maja – za miesiące marzec i kwiecień; 

4) do 15 lipca – za miesiące maj i czerwiec; 

5) do 15 września – za miesiące lipiec i sierpień; 

6) do 15 listopada – za miesiące wrzesień i październik; 

4. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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Załącznik ZDM-1 do deklaracji 

 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 

L.p. 

Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

Sposób zbierania 

i zagospodarowania 

odpadów (zaznaczyć 

właściwe pole znakiem „X”) 

Prowadzenie kompostownika 

na nieruchomości (zaznaczyć 

właściwe pole znakiem „X”) 

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

Gmina Namysłów 

Selektywny 
Nieselekty- 

wny 
Tak Nie 

Jeśli 

zaznaczono 

„TAK” 

proszę 

podać 

objętość 

komposto-

wnika 

Miejscowość Ulica 

Nr 

domu/

lokalu 

Nr 

działki 

     

□ □ □ □ ...……..m
3
 

 

     

□ □ □ □ ...……..m
3
 

 

     

□ □ □ □ ...……..m
3
 

 

     

□ □ □ □ ...……..m
3
 

 

     

□ □ □ □ ...……..m
3
 

 

     

□ □ □ □ ...……..m
3
 

 

     

□ □ □ □ ...……..m
3
 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku selektywnej zbiórki odpadów 
 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku nie selektywnej zbiórki odpadów 
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Załącznik ZDN-2 do deklaracji 

 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

L.p. 

Dane nieruchomości, 

na której powstają odpady komunalne 

Sposób zbierania 

i zagospodarowania 

odpadów (zaznaczyć 

właściwe pole 

znakiem „X”) 

Prowadzenie 

kompostownika na 

nieruchomości (zaznaczyć 

właściwe pole znakiem „X”) 

Liczba pojemników 

o pojemności 

(zapotrzebowanie miesięczne) 

Gmina Namysłów 

Selekty- 

wny 

Nieselekty

- wny 
Tak Nie 

Jeśli 

zaznaczono 

„TAK” 

proszę 

podać 

objętość 

komposto- 

wnika 

120 l 240 l 1100 l 7000 l 
Miejscowość Ulica 

Nr 

działki 

    

□ □ □ □ ...……...m
3
 

    

    

□ □ □ □ ....……..m
3
 

    

    

□ □ □ □ ...….…..m
3
 

    

    

□ □ □ □ ...….…..m
3
 

    

    

□ □ □ □ ....……..m
3
 

    

    

□ □ □ □ ………..m
3
 

    

    

□ □ □ □ ………..m
3
 

    

Łączna liczba pojemników - w przypadku selektywnej zbiórki odpadów (miesięcznie) 
    

Łączna liczba pojemników - w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów (miesięcznie) 
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Załącznik ZDR-3 do deklaracji 

 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

L.p. 

Dane nieruchomości, 

na której powstają odpady komunalne 

Sposób zbierania 

i zagospodarowania 

odpadów (zaznaczyć 

właściwe pole 

 znakiem „X”) 

Prowadzenie 

kompostownika na 

nieruchomości (zaznaczyć 

właściwe pole 

znakiem „X”) 
Liczba 

osób 

zamie- 

szkują- 

cych 

nierucho-

mość 

Liczba pojemników 

o pojemności 

(zapotrzebowanie miesięczne) 

Gmina Namysłów 

Selekty- 

wny 

Nieselekty- 

wny 
Tak Nie 

Jeśli 

zaznaczono 

„TAK” 

proszę 

podać 

objętość 

komposto- 

wnika 

120 l 240 l 1100 l 7000 l 
Miejscowość Ulica 

Nr 

domu/

lokalu 

Nr 

działki 

     

□ □ □ □ ………..m
3
 

     

     

□ □ □ □ ………..m
3
 

     

     

□ □ □ □ ………..m
3
 

     

     

□ □ □ □ ………..m
3
 

     

     

□ □ □ □ ………..m
3
 

     

     

□ □ □ □ ………..m
3
 

     

Łącznie liczba osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku selektywnej zbiórki odpadów   

Łącznie liczba osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów  

Łącznie liczba pojemników - w przypadku selektywnej zbiórki odpadów (miesięcznie)     

Łącznie liczba pojemników - w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów (miesięcznie)     
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