
UCHWAŁA NR VI/42/15
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013, poz. 1399 z póź.zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez:

1) właścicieli nieruchomości zamieszkałej wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełniania 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) właścicieli nieruchomości niezamieszkałej wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu Gminy 
Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, w terminie 14 dni, od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. D. U. z 2013 r. poz. 1399).

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Sulików Nr XXXI/237/13 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Solecki
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  VI/42/15 

Rady Gminy Sulików  z  dnia 25 marca 2015 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY                                           
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne  
 

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

Składający:                       właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Sulików 
Miejsce składania:            Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY SULIKÓW 
UL. DWORCOWA 5 
59-975 SULIKÓW 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  pierwsza deklaracja                        

 □  zmiana danych w deklaracji (data zaistnienia zmiany………………………) 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  Właściciel        □  Współwłaściciel        □  Zarządca        □  Posiadacz 

□  Inny 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. Data urodzenia  6. PESEL 7. Telefon 

8. Imię ojca 9. Imię matki 

D.2. Pozostałe podmioty 

10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

11. NIP 12. REGON 13. Telefon 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

24. Miejscowość 25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

 zamieszkuje ……………. osób (podać liczbę mieszkańców) 

29. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 

□ selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany) 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Liczba 

mieszkańców 

X 

Stawka opłaty za 
osobę określona 
w uchwale Rady 
Gminy Sulików  

= 

Iloczyn liczby 
mieszkańców i stawki 

opłaty za osobę 

Ilość osób do 5 
mieszkańców włącznie 

30. 31. 32. 

Ilość osób powyżej 5 
mieszkańców 

33. 34. 35. 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 

36. 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

 

 

 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1015 z poźn. zm.) 

I. ADNOTACJA ORGANU 
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URZĄD GMINY SULIKÓW UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKÓW 

 
OBJAŚNIENIA 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY                                           
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –  

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne 

 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z poźn. zm.). 
 
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest 
także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Sulików.  
 
B. 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 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 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 właściwy organ 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki. 
 
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
 
F. poz. 28 – podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość 
zameldowanych osób.  
 
poz. 29 – przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów 
oraz odpadów opakowaniowych, a także pozostałych odpadów wymienionych w art. 4 ust.2 pkt 1  
ppkt a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone. 
 
G. suma poz. 30 i 33 – winna być równa F poz. 28 
poz. 31, 34 – należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnioną od sposobu zbierania 
odpadów, 
poz. 32 i 35 – iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty, 
poz. 36 (suma poz. 32 i 35) – miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
którą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulików do końca danego miesiąca.  
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  VI/42/15 

Rady Gminy Sulików  z  dnia 25 marca 2015 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne 
 

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

Składający:                       właściciel nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Sulików 
Miejsce składania:            Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY SULIKÓW 
UL. DWORCOWA 5 
59-975 SULIKÓW 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  pierwsza deklaracja                        

 □  zmiana danych w deklaracji (data zaistnienia zmiany………………………) 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)     

□  Właściciel        □  Współwłaściciel        □  Zarządca        □  Posiadacz 

□  Inny   
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. Imię ojca 6. Imię matki 

7. Data urodzenia  8. PESEL 9. Telefon 

D.2. Pozostałe podmioty 

10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

11. NIP 12. REGON 13. Telefon 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

24. Miejscowość 25. Ulica 26.Nr domu/lokalu 27. Nr działki 
(w przypadku braku adresu) 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY: 

28. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej 
deklaracji zbierane będą  w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

□  selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany) 

29. Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności: 

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

na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość): 

1) pracowników 30.               osób 

2) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku   31.               osób 

3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce  32.                          szt. 

4) łóżek w domu opieki, hotelu, pensjonacie itp.  33.                 szt. 

5) ogrodów działkowych  34.                 szt. 

6) stanowisk handlowych na targowisku 35.                 szt. 

 
36. Ilość  pojemników: ………… szt. o objętości ……………….. litrów  

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty za pojemnik o określonej objętości wynikająca z 
uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty 

37. 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami (iloczyn 
liczby pojemników podanych w części F poz.36 i stawki opłaty z 
poz. 37) 

38. 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  
 

 

 

 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1015 z późn. zm.) 
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I. ADNOTACJA ORGANU 
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URZĄD GMINY SULIKÓW, UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKÓW 
 

OBJAŚNIENIA 
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY                                           

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne 
 

 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, do których ma zastosowanie art. 6c 
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 
2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
 
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Sulików.  
 
B. 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 w terminie 14 dni od dnia powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 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 właściwy organ 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki. 
 
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
 
F. poz. 28 – przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów 
oraz odpadów opakowaniowych, a także pozostałych odpadów wymienionych w art. 4 ust.2 pkt 1  
ppkt a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone 
poz. 36 Minimalną ilość pojemników o określonej pojemności, w jaką należy wyposażyć 
nieruchomość, należy obliczyć przy zastosowaniu wskaźników wytwarzania odpadów (dostosowanych 
do tygodniowego cyklu odbioru odpadów) zestawionych w tabeli poniżej, przy czym pojemność 
pojemnika nie może być mniejsza jak 110 l. 
 

Rodzaj nieruchomości lub rodzaj działalności Wskaźnik 

budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura oraz ośrodki 
kultury, sportu i rekreacji, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje 
uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, stacje kolejowe, bazy postojowe i 
obsługowe kolei, dworce autobusowe, posterunki straży gminnych, strażnice 
straży pożarnych, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, magazyny, hurtownie, 
place budowy, placówki handlowe i inne obiekty usługowe 

10 l/pracownika 

żłobki, przedszkola, szkoły wszelkiego typu  3 l  na każde 
dziecko, ucznia oraz 
10 l na każdego 
pracownika 

lokale gastronomiczne i stołówki, w tym ogródki zlokalizowane na zewnątrz 
lokalu  

10 l na jedno 
miejsce 
konsumpcyjne i 10 l 
na każdego 
pracownika 
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hotele, pensjonaty, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne, itp. 15 l na jedno łóżko 
oraz 10 l na 
każdego pracownika 

ogrody działkowe i budynki rekreacji indywidualnej 10 l na każdą 
działkę w okresie 
sezonu tj. od 1 
kwietnia do 31 
października  

targowiska 20 l na każde 
stanowisko 
handlowe 

 
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów minimalna pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów posortowniczych stanowi 75% pojemności, uzyskanej przy 
zastosowaniu normatywów opisanych w powyższej tabeli, za wyjątkiem lokali gastronomicznych, 
stołówek, sklepów warzywnych, ogrodów działkowych i targowisk dla których należy przyjąć 32 % 
pojemności. 
 
G. poz. 37 – należy wybrać i wpisać stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:  
 

Wielkość 
pojemnika 

Opłata za pojemnik 

w przypadku prowadzenia 
selektywnej zbiórki 

w przypadku nieprowadzenia 
selektywnej zbiórki 

110l 44,00 55,00 

120l 48,00 60,00 

140l 56,00 70,00 

240l 96,00 120,00 

440l 176,00 220,00 

500l 200,00 250,00 

660l 264,00 330,00 

770l 308,00 385,00 

1100l 440,00 550,00 

 
 
poz. 38 – opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulików do końca danego 
miesiąca.  
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