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Instrukcja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Łodygowice, 

zamieszkiwanych przez mieszkańców, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.). 

 

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy, jest także: 

a) współwłaściciel,  

b) użytkownik wieczysty 

c) jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  

d) inne podmioty władające nieruchomością. 

 

W „CZĘŚCI A”: zawiera informacje o organie właściwym do złożenia deklaracji. W przypadku Gminy Łodygowice 

jest nim Wójt Gminy. Formularz deklaracji należy złożyć w Urzędzie Gminy Łodygowice,ul. Piłsudskiego 75, 34 – 

325 Łodygowice.  
 
W „CZĘŚCI B”:określa cel złożenia deklaracji. 

• Złożenie deklaracji: 

− Pierwszą deklarację złożyć należy do 30 kwietnia 2013 r. zgodnie z zapisami Uchwały Nr 

XXIII/263/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2013 r. 

− W przypadku nowych nieruchomości deklarację należy złożyć w terminie 14 – tu dni od dnia 

zamieszkania w niej pierwszego mieszkańca. 

− Ponadto właściciel nieruchomości zobligowany jest do złożenia nowej deklaracji, jeżeli 

zmianie ulegnie liczba osób zamieszkałych w danym budynku. 

− W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej 

zawartych, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.   

• Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej 

sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, niepowodującej zmiany wielkości opłaty.  

 

W „CZĘŚCI C”należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację. 

 

• Właściciel nieruchomości – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca 

osobowości prawnej, której przysługuje tytuł prawny do nieruchomości na podstawie aktu notarialnego lub 

orzeczenia sądu, lub która na innej podstawie prawnej została wpisana jako właściciel do księgi wieczystej.  

• Użytkownik wieczysty – osoba lub podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości na 

podstawie umowy o użytkowanie wieczyste. 

• Współwłaściciel nieruchomości –w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości (gdy nieruchomość 

przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym). 

• Zarządca nieruchomości wspólnej – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna powołana do 

zarządzania nieruchomością (w tym zarządcy wspólnot mieszkaniowych). 

• Inne podmioty władające nieruchomością – podmioty, które władają nieruchomością bez tytułu 

prawnego.  

 

W „CZĘŚCI D.1”osoba fizyczna wpisuje: imię, nazwisko, datę urodzenia itd. 

 

W „CZĘŚCI D.2”pozostałe podmioty (spółdzielnie, wspólnoty) wpisują: pełną nazwę firmy, oraz dane rejestrowe 

(KRS, NIP). 

 

W „CZĘŚCI D.3”należy podać adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja. W przypadku posiadania 

lub władania kilkoma nieruchomościami, należy złożyć odrębną deklarację dla każdej z tych 

nieruchomości.Budynki, które nie mają nadanego numeru porządkowego, a są faktycznie zamieszkałe 

wskazujemy w polu 24  nr ewidencyjny działki (działek) na której się znajdują. 

 

W „CZĘŚCI D.4” Wypełniamy tylko wówczas, gdy adres korespondencyjny jest inny, niż adres nieruchomości z 

D.3. 

 

Instrukcja wypełniania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

– nieruchomości na obszarze gminy Łodygowice, na których zamieszkują mieszkańcy 
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W „CZĘŚCI D.5”należy wskazać ilość osób zamieszkałych: 

• W poz. 36 należy wskazać faktyczną liczbę osób zameldowanych na czas stały  

• W poz. 37 w przypadku różnicy pomiędzy poz. 36 a 40 należy wyjaśnić powód różnicy, tj. różnicę osób 

zameldowanych, a zamieszkałych daną nieruchomość. 

 

W „CZĘŚCI E”Należy wyliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

  

Stawki opłaty 

• zgodnie z uchwałą Nr XXII/232/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. wynoszą: 
o 8 zł/miesiąc/mieszkaniec – jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny 
o 15 zł/miesiąc/mieszkaniec – jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane w sposób 

selektywny 

• W poz. 39: 
o jeżeli w poz.38 zaznaczono SELEKTYWNY – wpisujemy 8 zł  

o jeżeli w poz. 38 zaznaczono NIESELEKTYWNY -  wpisujemy 15 zł  

• W poz. 40 należy wpisać liczbę osób faktycznie ZAMIESZKUJĄCYCH daną nieruchomość   

• W poz. 41 obliczamy miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mnożąc stawkę 

wskazaną w poz. 39 razy liczbę mieszkańców wykazaną w poz. 40 

 

Pozycje 42 – 45 wypełniają właściciele nieruchomości pobierający zasiek rodzinny na osoby, które 
nie ukończyły 18 lat, bądź 24 lat i kontynuują naukę w szkole/szkole wyższej. 

• W poz. 42 należy podać liczbę osób które nie ukończyły 18 lat lub 24 lat, jeśli kontynuują naukę w 

szkole lub w szkole wyższej i pobierają zasiłek rodzinny 

• W poz. 43 należy wskazać wysokość dopłaty, która stanowi 50 % opłaty czyli 4 zł. 

• W poz. 44 obliczamy miesięczną dopłatę mnożąc liczbę osób wykazanych w poz. 42 razy stawkę 

dopłaty wskazanej w poz. 43 

• W poz. 45 obliczamy miesięczną kwotę opłaty uwzględniając dopłatę wykazaną w poz. 44.Należy odjąć 

od miesięcznej kwoty opłaty (poz. 41),  miesięczną kwotę dopłaty (poz. 44). 

 

Sposób wyliczenia opłaty kwartalnej (poz. 46) 

• W poz. 46 obliczamy kwartalną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mnożąc kwotę z 

poz. 41 lub z poz. 45 razy 3 (miesiące) 

• Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 

r. do 30 września 2013 r. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/234/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 

grudnia 2012 r.)  

 

 

WAŻNE INFORMACJE 

• Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Łodygowice, na stronie www.lodygowice.pl w 

zakładce: pobierz dokument oraz u Sołtysów Sołectw: Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze 

• W  razie stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, w sposób rażący nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona zostanie decyzja 

administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyższej 

stawki. 

• Na stronie internetowej www.bip.lodygowice.pl w zakładce prawo lokalne opublikowane są wszystkie 

podjęte uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami. 
 

 

WAŻNE TERMINY 

• Do 30 kwietnia 2013 r. złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• Od 1 lipca 2013 r. opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych trzeba wnosić do urzędu 

Gminy Łodygowice 

• Do 15 sierpnia 2013 r. wnieść pierwszą opłatę. Okresem rozliczeniowym jest kwartał. 
 
 
 Instrukcja zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić 

się do Urzędu Gminy Łodygowice.                  Telefon: 338630523; 338630500 


