
                                                              
załącznik do uchwały nr ……….…………… 

Rady Miasta Zielona Góra, 
z dnia ……………………. 

 
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn.  zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 

Miejsce składania: Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Gospodarki Odpadami, ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra  

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
         Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

  

 
 
Pierwsza deklaracja 
 

___ - ______ 
        (miesiąc, rok) 

 

 

 

 

Zmiana danych       ___ - ______              
                                                   (miesiąc, rok)          

Powód zmiany (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 sprzedaż nieruchomości 
 zmiana miejsca zamieszkania 
 zmiana pojemnika 

 inny ……………………………………………………………                          

 

 korekta za okres ……………………………………..……… 
 zmiana ilości osób zamieszkałych 
 zmiana sposobu gromadzenia odpadów 

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

B. DANE DOTYCZĄCE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B.1.  DANE O SKŁADAJĄCYM DEKLARACJĘ 

 1.   Status prawny (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna                                                     osoba prawna  
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej         spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

 2. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel                                                             posiadacz / współposiadacz nieruchomości 
 współwłaściciel                                                                                           użytkownik, najemca 

 zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 

własność lokali - dot. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) 

B.2.  DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 3. Nazwisko i imię (właściciela)         
 

4. Pesel (właściciela) 
 

 
 3.1.  Nazwisko i imię (współwłaściciela) 4.1.      Pesel (współwłaściciela) 

 

 
 5. Nazwa pełna 

 
 

 6. Nazwa skrócona 
 
 

 7. NIP 
 
 

8.  REGON    
 
 

B.2.1.   ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  

 9.  Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

 12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu / numer lokalu 

 15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

 18. Nr telefonu 1* 19. Nr telefonu 2* 20. E-mail* 



B.2.2.   ADRES DO KORESPONDENCJI  
              (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż wskazany w części B.2.1.)  

 21.  Kraj 22. Województwo 23. Powiat 

 24. Gmina 25. Ulica 26. Numer domu / numer lokalu 

 27. Miejscowość 28. Kod pocztowy 29. Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI 
Adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne oraz miejsce ustawienia pojemnika.  
W  przypadku  większej liczby nieruchomości należy wypełnić tabelę nr 1 i/lub tabelę nr 2 do deklaracji. 

 30.  Miejscowość 31. Ulica 32. Nr domu / nr lokalu 

 33. Adres ustawienia pojemnika 

D. OŚWIADCZENIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH3 

 
34.    Liczba osób dorosłych   35.   Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu:  36.    Nr Karty Dużej Rodziny: 

E. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ4 

     
posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady  
stanowiące odpady komunalne   nie posiadam kompostownika przydomowego 

F. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

F.1.  WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE SOŁECTW: BARCIKOWICE, JANY, JAROGNIEWICE, SUCHA, 
JELENIÓW, KIEŁPIN, ŁUGOWO, ZATONIE 

 37.   Liczba osób zamieszkałych 
 

 
…………………………………. os. 

38.  Stawka opłaty  (pkt  2 objaśnień): 
 

 
         ……………………………… zł ………….………. gr                                                 

 

39.    Wysokość opłaty miesięcznej w zł  
         (poz. 37 x  poz. 38): 
                                                  

               ……………………………… zł ………….………. gr                                                 

                                                    
                                                           

F.2.  WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA –  
POZA SOŁECTWAMI WYMIENIONYMI W CZĘŚCI F.1. 

 40.   Liczba osób zamieszkałych 
 
 

…………………………………. os. 

41.  Stawka opłaty (pkt 2.1. objaśnień): 
 

 
      ……………………………… zł ………….………. gr                                                     

                                                                            

42.    Wysokość opłaty miesięcznej w zł  
         (poz. 40 x  poz. 41): 
                                                  

         ……………………………… zł ………….………. gr                                                  
 

F.3.  WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA –  
POZA SOŁECTWAMI WYMIENIONYMI W CZĘŚCI F.1. 

 43.   Liczba osób zamieszkałych 
 
 

…………………………………. os. 

44.  Stawka opłaty – odbiór odpadów z częstotliwością  
1 x w tygodniu (pkt 2.2. lit. a objaśnień) : 

 

      ……………………………… zł ………….………. gr                                                     
                                                                            

45.    Wysokość opłaty miesięcznej w zł  
         (poz. 43 x  poz. 44): 
                                                  

         ……………………………… zł ………….………. gr                                                  
  46.   Liczba osób zamieszkałych 

 
 

…………………………………. os. 

47.  Stawka opłaty – odbiór odpadów z częstotliwością  
2 x w tygodniu (pkt 2.2. lit. b objaśnień) : 

 

      ……………………………… zł ………….………. gr                                                     
                                                                            

48.    Wysokość opłaty miesięcznej w zł  
         (poz. 46 x  poz. 47): 
                                                  

         ……………………………… zł ………….………. gr                                                  
 

F.4.  ZWOLNIENIA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI3,4
 

 Rodzaj zwolnienia Ilość osób Wysokość zwolnienia 
Kwota zwolnienia  

(ilość os. x wys. zwolnienia) 

Zwolnienie z tytułu posiadanego kompostownika 
i kompostowania w nim bioodpadów 

49. 

……………………… os. 

50.  

5 zł 00 gr 

51.          

………………………… zł …….…..……. gr                                                  
 

Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości,  
na których zamieszkują rodziny wielodzietne 

52.  

……………………… os. 

53.  

2 zł 00 gr 

54.      

   ………………………… zł ……...………. gr                                                  
  

Łączna kwota zwolnienia (suma poz. 51 i 54) 
55. 

………………………… zł ……...………. gr                                                  

 Łączna wysokość opłaty  – po uwzględnieniu zwolnień w opłacie  

(suma kwot z poz. 39, 42, 45, 48 pomniejszona o kwotę z poz. 55)  

56. 

………………………… zł ……...………. gr                                                  



G.   WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

G.1.    POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE 

 
Rodzaj pojemnika Liczba pojemników 

Stawka opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi  

(pkt 5 objaśnień) 

Wysokość opłaty miesięcznej w zł 
(wyliczona wg wzoru – pkt 6 

objaśnień) 

 
0,08 m3    (80 l) 

57. 58. 

           ……………………………… zł ………….………. gr 

59. 

……………………………… zł ………….………. gr 

 
0,11 m3    (110 l) 

60. 61.  

            ……………………………… zł ………….………. gr                                                         

62. 

……………………………… zł ………….………. gr 

 
0,12 m3    (120 l) 

63. 64. 

            ……………………………… zł ………….………. gr                                                        

65. 

……………………………… zł ………….………. gr 

 
0,24 m3    (240 l) 

66. 67. 

            ……………………………… zł ………….………. gr                                                        

68. 

……………………………… zł ………….………. gr 

 
1,1 m3    (1100 l) 

69. 70. 

……………………………… zł ………….………. gr 

71. 

 ……………………………… zł ………….………. gr                                               

 
7,0 m3    (7000 l) 

72. 73. 

……………………………… zł ………….………. gr 

74. 

  ……………………………… zł ………….………. gr                                                    

 
16,0 m3    (16000 l) 

75. 76. 

……………………………… zł ………….………. gr 

77. 

……………………………… zł ………….………. gr 

 
Wysokość opłaty (suma kwot wynikających z poz. 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77) 

78. 

  ……………………………… zł ………….………. gr                                                    

G.2.    POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE ZGROMADZONYMI KOMUNALNYMI ODPADAMI TYPU PAPIER I TEKTURA 

 
Rodzaj pojemnika Liczba pojemników 

Stawka opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi  

( pkt 5 objaśnień) 

Wysokość opłaty miesięcznej w zł  
(wyliczona wg wzoru – pkt 6.1. objaśnień) 

 
1,1 m3   (1100 l) 

79. 80. 

……………………………… zł ………….………. gr 

81. 

……………………………… zł ………….………. gr 

 
7,0 m3   (7000 l) 

82. 83. 

……………………………… zł ………….………. gr 

84. 

……………………………… zł ………….………. gr 

G.3.    POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE ZGROMADZONYMI KOMUNALNYMI ODPADAMI TYPU TWORZYWA SZTUCZNE 

 
Rodzaj pojemnika Liczba pojemników 

Stawka opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi  

( pkt 5 objaśnień) 

Wysokość opłaty miesięcznej w zł 
 (wyliczona wg wzoru – pkt 6.1. objaśnień) 

 
1,1 m3   (1100 l) 

85. 86. 

……………………………… zł ………….………. gr 

87. 

……………………………… zł ………….………. gr 

 
7,0 m3   (7000 l) 

88. 89. 

……………………………… zł ………….………. gr 

90. 

……………………………… zł ………….………. gr 

G.4.    POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE ZGROMADZONYMI KOMUNALNYMI ODPADAMI ZE SZKŁA 

 
Rodzaj pojemnika Liczba pojemników 

Stawka opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi  

( pkt 5 objaśnień) 

Wysokość opłaty miesięcznej w zł  
(poz. 91 x poz. 92) 

 
2,5 m3   (2500 l) 

91. 92. 

  ……………………………… zł ………….………. gr                                                                

93. 

  ……………………………… zł ………….………. gr                                                

Wysokość opłaty (suma kwot wynikających z poz. 78, 81, 84, 87, 90, 93) 
94. 

……………………………… zł ………….………. gr 

H.   ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (bez zaokrąglenia do pełnych złotych) 
         Kwota należnej opłaty stanowi sumę kwot wykazanych w poz. 56 i 94) 

95. 
 

……………………………… zł ………….………. gr  

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

96. Imię i nazwisko osób składających deklarację / reprezentujących składającego deklarację 
 
 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

97. Podpisy osób składających deklarację / reprezentujących  
składającego deklarację 
 

1)………………………………………………………………………………………… 
 
 
2)…..……………………………………………………………………………………. 

 

98. Miejscowość i data (dzień – miesiąc – rok) 
 

………………………………………………………………………………………………….., ………….. - ………….. - ………………………….. 



J. ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY) 

  

 Data i podpis przyjmującego deklarację: 

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zielona Góra z siedzibą przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, 
2. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować: drogą mailową iod@um.zielona-gora.pl, telefonicznie: 

48 457-56-06 lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. 
3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.). 

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
5. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji przepisów prawa. 
6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych 

na obszarze RP, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI: 
1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 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 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

2. Zgodnie z uchwałą nr ……………………………. Rady Miasta Zielona Góra z dnia ……………………………. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w sołectwach: Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie wynosi 19,00 zł za każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

2.1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w mieście Zielona 
Góra – poza sołectwami wymienionymi w pkt 2, wynosi 25,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

2.2.  Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście Zielona 
Góra – poza sołectwami wymienionymi w pkt 2 wynosi: 

a) 22,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, z terenu której zmieszane odpady 
komunalne odbierane są z częstotliwością 1 raz w tygodniu, 

b) 28,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, z terenu której zmieszane odpady 
komunalne odbierane są z częstotliwością 2 razy w tygodniu. 

3. Zgodnie z uchwałą nr ……………………………. Rady Miasta Zielona Góra z dnia ……………………………… częściowo zwalnia się z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia  
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 1390 z późn. zm.).  

4. Zgodnie z uchwałą nr …………………………………… Rady Miasta Zielona Góra z dnia ………………………….. częściowo zwalnia się z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady. 

5. Stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych za jednokrotne opróżnienie pojemników wynoszą: z pojemnika 80 l – 9,30 zł, z pojemnika 
110 l – 12,90 zł, z pojemnika 120 l – 13,80 zł, z pojemnika 240 l – 27,00 zł, z pojemnika 1100 l – 120,00 zł, z pojemnika 7000 l – 720,00 zł, z pojemnika  
16 000 l - 1 530,00 zł.  
Stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych za jednokrotne opróżnienie pojemnika z selektywnie zgromadzonymi komunalnymi odpadami: 

a) z papieru i tektury: z pojemnika 1100 l - 37,80 zł; z kontenera 7000 l - 244,40 zł, 
b) z tworzyw sztucznych: z pojemnika 1100 l - 35,70 zł; z kontenera 7000 l - 238,00 zł, 
c) ze szkła: z pojemnika 2500 l - 157,70 zł. 
6. Miesięczną opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych dla pojemników na zmieszane odpady komunalne należy wyliczyć wg wzoru:     

Om = (P x S x C) / 12 
gdzie:    Om - opłata miesięczna,  P - ilość pojemników,  S - stawka opłaty według pkt. 4,  C - częstotliwość opróżniania: 

a) dla nieruchomości z częstotliwością opróżniania jeden raz na tydzień (52 razy w roku) należy do ww. wzoru przyjąć częstotliwość równą 52, 
b) dla nieruchomości z częstotliwością opróżniania jeden raz na dwa tygodnie (26 razy w roku) należy do wzoru przyjąć częstotliwość  

równą 26. 
6.1.  Miesięczną opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych dla pojemników z selektywnie zgromadzonymi odpadami komunalnymi typu papier  
i tektura oraz tworzywa sztuczne należy wyliczyć wzoru wskazanego w pkt 6 objaśnień, przyjmując częstotliwość równą 26. 
7.  Wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać (bez dodatkowych wezwań) na rachunek bankowy Urzędu 

Miasta Zielona Góra lub bezpośrednio w kasie Urzędu, w terminach uchwalonych przez Radę Miasta Zielona Góra, tj.: 
a) właściciele nieruchomości jednorodzinnych – kwartalnie, do 15-go dnia każdego trzeciego miesiąca kwartału (15 marca, 15 czerwca,  

15 września, 15 grudnia), 
b) właściciele – zarządcy pozostałych nieruchomości – do 15-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 
8. Pola oznaczone * wypełnia się dobrowolnie. 
 

mailto:iod@um.zielona-gora.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA Nr 1 DO DEKLARACJI 

Informacja o nieruchomościach zamieszkałych 

      

lp. 
Adres ustawienia 

pojemnika/ów 

Adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady 

Liczba osób 
faktycznie 

zamieszkałych 
ulica  

nr 
domu 

nr 
lokalu 

częstotliwość 
odbioru 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

suma osób zamieszkałych  
(suma osób zamieszkałych musi być zgodna z sumą danych z poz. 37, 40, 43, 46 deklaracji: 

  

    

      

 

Data złożenia (dzień-miesiąc-rok) czytelny podpis i pieczęć osoby składającej deklarację 



 
 
 
 
 
 
 

TABELA nr 2 DO DEKLARACJI 

Informacja o nieruchomościach niezamieszkałych 

                 

lp. 
Adres 

ustawienia 
pojemnika/ów  

Adres nieruchomości,                                                                                                                        
z której będą odbierane odpady 

Liczba pojemników  

na zmieszane odpady komunalne 

na selektywnie zgromadzone 
komunalne odpady typu: 

papier 
tworzywa 
sztuczne 

szkło 

ulica  
nr 

domu 
nr 

lokalu 
80 l 

110 
l 

120 
l 

240 
l 

1100 
l 

7000 
l 

16000 
l 

1100 
l 

7000 
l 

1100 
l 

7000 
l 

2500 
l 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                 

                                  

suma  - odpowiednie dane należy przenieść do 
deklaracji w poz.: 

57. 60. 63. 66. 69.   72. 75. 79. 82. 85. 88. 91. 

                 

                 

 

  
___________________________  

      
          

   

 

Data złożenia (dzień-miesiąc-rok) 

      

czytelny podpis i pieczęć osoby 
składającej deklarację 

   


