
 
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

 
MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

Burmistrz Żabna, Urząd Miejski w Żabnie, ul. W. Jagiełły 1 
 
Część A – CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA 
 

• Kwadrat oznaczony „PIERWSZA DEKLARACJA” należy zaznaczyć przy złożeniu 
deklaracji po raz pierwszy. Należy również podać datę zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

• Kwadrat oznaczony „NOWA (KOLEJNA) DEKLARACJA” należy zaznaczyć 
w przypadku składania kolejnej deklaracji (korekta danych niezbędnych do ustalenia 
opłaty), jednocześnie wpisując datę zaistnienia zmiany powodującej konieczność 
złożenia nowej deklaracji (np. narodziny, zgon, zmiana miejsca zamieszkania). 
 

Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany 
 

• Kwadrat oznaczony „KOREKTA DEKLARACJI” zaznacza się w przypadku zmiany 
danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku 
konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej, np. z zaniżenia lub 
zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek. 

 
W przypadku zaistnienia zmiany - nową opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi należy uiścić za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
 
Część B – DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI  
 

• W tej części w pozycji B1 należy zaznaczyć rodzaj prawa do nieruchomości. Przez 
właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne osoby lub podmioty władające nieruchomością.  

• W pozycji B2 należy wpisać dane identyfikacyjne osoby składającej deklarację wraz 
z podaniem numeru PESEL/NIP. 

• W pozycji B3 należy wpisać adres zamieszkania osoby/adres organu składającego 
deklarację. Na adres ten kierowana będzie korespondencja z Urzędem. 

• W pozycji B4 i B5 należy wpisać dane identyfikacyjne współwłaściciela nieruchomości 
oraz jego adres zamieszkania. Na adres ten kierowana będzie korespondencja z Urzędem 

 
Część C – DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY  
 

W tej części należy wpisać adres nieruchomości położonej na terenie Gminy Żabno, z której 
mają być odbierane odpady. W przypadku gdy danej nieruchomości nie nadano jeszcze 
numeru porządkowego budynku, a powstają na niej odpady komunalne, należy wskazać 
nr działki. 
  



Część D – OŚWIADCZENIA I DEKLARACJIE  
 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych właściciele nieruchomości:  
• W pozycji D1 oświadczają w jaki sposób są zbierane i odbierane odpady komunalne  
• W pozycji D2 wskazują liczbę osób faktycznie zamieszkującą nieruchomość 
• W pozycji D3 uzupełniają oświadczenie o posiadaniu kompostownika 
 
Część E – OBLICZENIE  WYSOKO ŚCI OPŁATY  
 

• W pozycji E1 należy wpisać opłatę wynikającą z wybranego sposobu gromadzenia 
odpadów i ilości osób zamieszkujących nieruchomość (poz. D1 i D2) 

• Pozycję E2 uzupełniają tylko zarządcy budynków wielorodzinnych 
 
Część F – PODPIS I OŚWIADCZENIA OSÓB SKŁADAJ ĄCYCH DEKLARACJ Ę  
 

• W pozycji F1 należy umieścić informacje o przyczynie zaistnienia rozbieżności 
pomiędzy ilością osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wykazaną w składanej 
deklaracji, a ilością osób zameldowanych na danej nieruchomości. W pozycji tej również 
można umieścić wszelkie informacje mające znaczenie przy weryfikacji składanej 
deklaracji. 

• W pozycji F4 należy wpisać datę wypełnienia deklaracji oraz podpisy właściciela/i 
nieruchomości  

• Deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika właściciela nieruchomości. 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją 
w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z dowodem uiszczonej opłaty 
skarbowej (w wysokości 17 zł).  

 
Część G – POUCZENIA / OBJAŚNIENIA  
 
Część I – ADNOTACJE ORGANU 
 

Wypełnia organ przyjmujący deklarację. 
 
UWAGA!!! 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać kwartalnie 
w terminach:  
▪ I kwartał– do dnia 15 kwietnia 
▪ II kwartał– do dnia 15 lipca 
▪ III kwartał– do dnia 15 października 
▪ IV kwartał– do dnia 15 grudnia 
 


