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do uchwały Nr XXXI/361/13
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 stycznia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA OBSZARZE GMINY TRZEBNICA

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce Składania:

Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  z  dnia  13  września  1996  r.  
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony jest  dla właścicieli  nieruchomości  z terenu Gminy Trzebnica,  na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Organ właściwy do
przyjęcia deklaracji

Burmistrz Gminy Trzebnica
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI    (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

                                         pierwsza deklaracja                     korekta deklaracji    (____-____-_______)

II. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB PEŁNA NAZWA FIRMY/ PRZEDSIĘBIORSTWA

2. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWO (do deklaracji należy dołączyć 
dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa – np. pełnomocnictwo, odpis aktualny 
z KRS)

3. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

4. ADRES LUB SIEDZIBA
MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU

KOD POCZTOWY POCZTA NR TELEFONU (informacja dobrowolna)

III. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU

KOD POCZTOWY POCZTA NR TELEFONU (informacja dobrowolna)

IV. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

1. Tak 2. Nie

V. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
1. Liczba osób zatrudnionych w firmie/zakładzie/obiekcie..................................………………………………………………
2. Liczba dzieci w szkole/żłobku/przedszkolu………………………………………………………………………………….
            a)   z własną kuchnią                                  b) bez kuchni     
3. Liczba łóżek w hotelu/szpitalu/ośrodku opiekuńczo-leczniczym/innych usługach noclegowych…………………………...
4. Liczba miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym (ogródek gastronomiczny/bar/kawiarnia/pizzeria/restauracja itp.)……………...
5. Liczba zajętych miejsc pochówku……………………………………………………………………………………………
6. Liczba dziełek na terenie ogrodu działkowego……………………………………………………………………………….
7. Liczba stanowisk handlowych na targowisku ………………………………………………………………………………..



IX. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
Pojemność  zdeklarowanych  pojemników  należy  wyliczyć  uwzględniając  poniższe  minimalne  tygodniowe  normy
wytworzenia odpadów:

1) szkoły, żłobki, przedszkola: 

a) z własną kuchnią -  10 litrów na każde dziecko i każdą zatrudnioną osobę, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 0,11 m3 na obiekt,

b) bez kuchni -  3 litry na każde dziecko i każdą zatrudnioną osobę, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 0,11 m3 na obiekt,

2) szpitale, hotele, ośrodki opiekuńczo-lecznicze i inne usługi noclegowe -  6 litrów na jedno miejsce (łóżko), jednak nie mniej niż pojemnik o
objętości 0,11 m3 na obiekt,

3) lokale gastronomiczne -  15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 0,11 m3 na obiekt,
4) lokale handlowe oferujące:

a) artykuły przemysłowe (biurowe, tekstylne, gospodarstwa domowego, techniczne, sportowe itp.) -  20 litrów na każdą zatrudnioną osobę
jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 0,11 m3 na obiekt;

b) artykuły  spożywcze  (w tym  kioski  owocowo-warzywne)  -  40  litrów na  każdą  zatrudnioną  osobę,  jednak  nie  mniej  niż  pojemnik
o objętości 0,11 m3 na obiekt;

5) zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, lokale wielkopowierzchniowe (typu market), magazyny, hurtownie, biura, urzędy, przychodnie,
gabinety lekarskie, lecznice, apteki, pomieszczenia biurowe związane z wykonywaniem wolnych zawodów w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - 15 litrów na każdą zatrudnioną osobę, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 0,11 m3 na obiekt,

6) targowiska – 5 litrów na jeden punkt handlowy, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 0,11 m3 na obiekt;

7) cmentarze –  0,5 litra na jedno zajęte miejsce pochówku, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 1,1 m3 na obiekt;

8) obiekty sportowo-rekreacyjne – 20 litrów na każdą zatrudnioną osobę jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 0,11 m3 na obiekt,

9) działki na ogrodach działkowych – 0,5 litra na każdą działkę wchodzącą w skład ogrodu, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 1,1 m 3 na
obiekt;

         U W A G A :  
Zgodnie  z  Regulaminem  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Trzebnica  odbiór  odpadów  komunalnych  będzie  następował
z częstotliwością:

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
b)  odpady  wyselekcjonowane  tj.  szkło,  papier  i  tektura,  tworzywa  sztuczne,  opakowania  wielomateriałowe  i  metale  -  nie  rzadziej  niż  raz
w miesiącu;

 c) komunalne odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) - dwa razy w miesiącu (w okresie wegetacyjnym roślin tj. od 01.04. do 30.11. każdego
roku)

A. Odpady zmieszane

1. Wielkości pojemników na
odpady

2. Stawka za
pojemnik na odpady

zmieszane

3. Liczba
pojemników

4. Częstotliwość
odbioru w
miesiącu

5. Wysokość miesięcznej
opłaty

(iloczyn kolumn 2, 3 i 4)

0,11 m3

0,12 m3

0,24 m3

1,1 m3

7 m3

B. Odpady segregowane

1. Wielkości pojemników na
odpady

2. Stawka za
pojemnik na odpady

segregowane

3. Liczba
pojemników

4. Częstotliwość
odbioru w
miesiącu

5. Wysokość miesięcznej
opłaty 

(iloczyn kolumn 2, 3 i 4)

0,11 m3

0,12 m3

0,24 m3

1,1 m3

1,5 m3

2,5 m3

7 m3

worek 0,08 m3 (80 l)

worek 0,12  m3 (120 l)



Wysokość  opłaty  miesięcznej za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  (suma  kwot  z  kolumny  5)  Uzyskaną
kwotę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

                               …........................................
(należy podać kwotę w PLN)

X. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
1. Data 2. Czytelny podpis

POUCZENIE:
Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954, z późn. zm.).
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) właściciel
nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię w/w umowy do pierwszej deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6m ustawy 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  lub  powstania  na  danej
nieruchomości  odpadów komunalnych.  Właściciel  nieruchomości  jest  również  obowiązany złożyć,  do właściwego organu,  ponowną  deklarację  o wysokości  opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od: dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości; zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych
kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów. 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,  w  tym  średnią  ilość  odpadów  powstających  na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

ADNOTACJE ORGANU


