
UCHWAŁA NR XXVI/132/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1, art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 250), Rada Miejska w 
Kowarach uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację w formie papierowej w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1A – Biuro Obsługi Klienta w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości. W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

3. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 971).

4. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik, o którym mowa w § 1.

5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/227/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona uchwałą Nr 
LIII/249/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

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

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica
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DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pola jasne niniejszej deklaracji czytelnie wypełnia właściciel nieruchomości

Podstawa prawna: Art. 6m ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. 2016 poz. 250)

Składający: Formularz przeznaczony dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, w 
części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, 
położonych na terenie Gminy Kowary.

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI    

Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary.

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI – 
zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

   pierwsza deklaracja             zmiana danych             data zaistnienia zmian …..............................

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

  Właściciel                      Współwłaściciel                               Użytkownik wieczysty

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni                 Zarządca nieruchomości wspólnej

  Inny podmiot władający nieruchomością

Imię i Nazwisko (dotyczy osób fizycznych):

                                   

Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych):

PESEL: NIP: REGON: 

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy:

Poczta: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE GMINY KOWARY, NA 
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1)

Ulica: Nr budynku: Nr lokalu:

Dodatkowe dane kontaktowe
(pozycje nieobowiązkowe)

Ades e-mail: Telefon:

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE GMINY KOWARY, NA 
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 2)

Ulica: Nr budynku: Nr lokalu:

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/132/16
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 15 lipca 2016 r.
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Rodzaj prowadzonej działalności:

Dodatkowe dane kontaktowe
(pozycje nieobowiązkowe)

Ades e-mail: Telefon:

G. ADRES DO KORESPONDENCJI /ADRES SIEDZIBY– jeżeli jest inny niż podany w 
części D

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy:

Poczta: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

H. OŚWIADCZAM, ŻE - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

  Segreguję odpady i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

  Nie segreguję odpadów i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

I. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ NIERUCHOMOŚCI  
ZAMIESZKAŁEJ 3)

Liczba osób zamieszkujących na
danej nieruchomości

Stawka 4) Miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi

J. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ NIERUCHOMOŚCI  
NIEZAMIESZKAŁEJ 5)

Rodzaj 
pojemnika/kontenera 6)

Liczba
pojemników

Stawka 7)

odpady
zbierane w

sposób
selektywny

Stawka 7)

odpady
zbierane w

sposób
nieselektywny

Miesięczna opłata za
gospodarowanie

odpadami
komunalnymi

30 L szt. 2,50 3,80

35 L szt. 3,00 4,40

50 L szt. 4,20 6,30

70 L szt. 5,90 8,80

110 L szt. 9,20 13,80

120 L szt. 10,00 15,00

240 L szt. 20,00 30,00

1100 L szt. 91,70 137,50

7000 L szt. 583,40 875,00

RAZEM miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami

K. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ NIERUCHOMOŚCI W 
CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I NIEZAMIESZKAŁEJ – suma kwot z 
działu I i J

L. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY ROCZNEJ W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 
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WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNOWE 
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Liczba domków
letniskowych

Liczba innych
nieruchomości

wykorzystywanych
na cele

rekreacyjno -
wypoczynkowe

Stawka 8)

odpady zbierane w
sposób

selektywny
(zł/rok)

Stawka 8)

odpady zbierane w
sposób

nieselektywny
(zł/rok)

Wysokość opłaty
(zł/rok)

60,00 90,00

Ł. ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenie właściciela nieruchomości wyjaśniające przyczynę mniejszej ilości 
wykazanych osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do osób 
zameldowanych - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

 dołączam                                       nie wymagane

M. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Kowarach zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 677, 922).

Data (dzień-miesiąc-rok) Czytelny podpis (imię i nazwisko)

N. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty miesięcznej opłaty lub wpłaceniu jej w

niepełnej wysokości, 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 2016, poz. 868).

2. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  deklarację  do  Burmistrza  Miasta  Kowary  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.

3. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami komunalnymi,  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany złożyć nową
deklarację do Burmistrza Miasta Kowary w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości  zamieszkałych i
nieruchomości  niezamieszkałych  należy  uiszczać  z  góry,  do  15  dnia  danego  miesiąca,  którego
dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za
pojemnik) na wydzielony rachunek bankowy Gminy.
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5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku domków letniskowych  lub innych
nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno  –  wypoczynkowe  wykorzystywanych  przez
część  roku,  należy  uiszczać  z  góry  w  terminie  do  30  marca  danego  roku,  którego  obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy na wydzielony rachunek bankowy Gminy.

6. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach  (t.j.  Dz.  U.  2016  poz.  250),  przez  właściciela  nieruchomości  rozumie  się  także
współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

7. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. 

Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
-  oświadczenie  właściciela  nieruchomości  wskazujące  uczące  się  dzieci  pozostające  poza  miejscem
zamieszkania lub zaświadczenia ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;
-  oświadczenie właściciela nieruchomości wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;
-  oświadczenie właściciela nieruchomości wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Kowary;
-  oświadczenie właściciela nieruchomości wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kowary pod
innym adresem niż adres zameldowania;
-  pełnomocnictwo  wraz  z  uiszczoną  opłatą  skarbową  w  przypadku  reprezentowania  właściciela
nieruchomości przez pełnomocnika.

OBJAŚNIENIA

1)  2) dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

3)   Miesięczna  opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowi  iloczyn  liczby  osób

zamieszkujących na danej nieruchomości i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4)  Zgodnie z uchwałą w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia  wysokości  tej  opłaty  i  stawki  opłaty  za  pojemnik  oraz  określenia  niższych  stawek  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady  komunalne  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób

selektywny, należy wybrać kwotę:

1. Dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałej  ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie
niesegregowanymi  odpadami  komunalnymi  na  poziomie  15,00 zł miesięcznie  od  osoby
zamieszkałej.

2. Dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałej  ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie
segregowanymi odpadami komunalnymi na poziomie 10,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej.

5) Dotyczy  nieruchomości  niezamieszkałych  zabudowanych  i  niezabudowanych.  Miesięczna  opłata  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za pojemnik. 
6)  Zgodnie z § 8 ust. 2  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary:

W przypadku nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne,
należy je gromadzić w pojemnikach lub workach z zachowaniem następujących minimalnych norm:
1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l tygodniowo na każdego ucznia, osobę zatrudnioną, w tym również

zatrudnioną na podstawie umowy cywilno - prawnej,  jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na
szkołę;

2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l tygodniowo na każde dziecko i osobę zatrudnioną, w tym również
zatrudnioną na podstawie umowy cywilno – prawnej, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na
żłobek lub przedszkole;

3) dla instytucji publicznych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l tygodniowo na każdą osobę
zatrudnioną, w tym również zatrudnioną na podstawie umowy cywilno – prawnej, jednak nie mniej
niż 120 l tygodniowo na instytucję;

4) dla  lokali  handlowych,  branża  spożywcza  i  gastronomiczna  -  3  l  tygodniowo  na  każdy
1 m2 powierzchni;

5) dla pozostałych lokali handlowych:
- o powierzchni do 200 m2 – 1,5 l tygodniowo na każdy 1 m2 powierzchni;
- o powierzchni od 200 m2  - 10 l tygodniowo na osobę zatrudnioną, w tym również zatrudnioną na
podstawie umowy cywilno – prawnej;
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6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 10 l tygodniowo na każdą osobę zatrudnioną, w tym
również  zatrudnioną  na  podstawie  umowy  cywilno  –  prawnej,  jednak  nie  mniej  niż  120  l
tygodniowo na lokal; dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz,
poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 50 l na odpady;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 15 l tygodniowo na każdą osobę
zatrudnioną, w tym również zatrudnioną na podstawie umowy cywilno – prawnej.

8) dla domów opieki, szpitali – 18 l tygodniowo na jedno łóżko; 
9) internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 15 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na  każdą

osobę zatrudnioną, w tym również zatrudnioną na podstawie umowy cywilno – prawnej;
10) dla  ogrodów  działkowych  –  co  najmniej  10  l  na  miesiąc  na  każdą  użytkowaną  działkę

w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
11)  dla targowisk – co najmniej 15 l tygodniowo na każdy punkt handlowy;
12)  dla cmentarzy – co najmniej 1 l na tydzień na jedno miejsce pochówku.

W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż wynika to z podanych wyżej minimalnych
norm, należy podać rzeczywistą ilość pojemników na gromadzenie tych odpadów.
7)  Zgodnie z uchwałą w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia  wysokości  tej  opłaty  i  stawki  opłaty  za  pojemnik  oraz  określenia  niższych  stawek  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady  komunalne  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób
selektywny, należy wybrać kwotę:

1. Dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady
komunalne, jeżeli odpady nie są segregowane, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 30 l – w wysokości 3,80 zł 
2) o pojemności 35 l – w wysokości 4,40 zł 
3) o pojemności 50 l – w wysokości 6,30 zł
4) o pojemności    70 l -  w wysokości 8,80 zł
5) o pojemności 110 l – w wysokości 13,80 zł
6) o pojemności 120 l – w wysokości 15,00 zł
7) o pojemności 240 l – w wysokości 30,00 zł 
8) o pojemności 1100 l – w wysokości 137,50 zł
9) o pojemności    7000 l – w wysokości 875,00 zł

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, jeżeli odpady komunalne są selektywnie zbierane (segregowane), ustala się niższą 
stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 30 l – w wysokości 2,50 zł
2) o pojemności 35 l – w wysokości 3,00 zł
3) o pojemności 50 l – w wysokości 4,20 zł 
4) o pojemności    70 l – w wysokości 5,90 zł 
5) o pojemności    110 l – w wysokości 9,20 zł
6) o pojemności    120 l – w wysokości 10,00 zł
7) o pojemności 240 l – w wysokości 20,00 zł 
8) o pojemności    1100 l – w wysokości 91,70 zł
9) o pojemności    7000 l – w wysokości 583,40 zł

8) Dotyczy nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane przez część roku.  Ryczałtowa stawka za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej
jedynie przez część roku wynosi:

W przypadku zbierania odpadów
komunalnych w sposób

selektywny

W przypadku zbierania odpadów
komunalnych w sposób

nieselektywny

Jeden domek letniskowy lub jedna
nieruchomość wykorzystywana na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe

60,00 zł/rok 90,00 zł/rok
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 250).

Z uwagi na fakt, iż nowelizacja ustawy doprecyzowała zapisy dotyczące pozyskiwania danych właściciela
nieruchomości, niezbędnych do wystawienia poprawnego tytułu wykonawczego na zobowiązanego, zaistniała
konieczność modyfikacji wzoru deklaracji.

Dodatkowo nowelizacja ustawy dodała zapis o obowiązku uchwalenia przez radę miejską nowego wzoru
deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez
część roku.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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