
Niniejsza  instrukcja  pomoże  Państwu  wypełnić  deklarację  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy ona tylko nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. 
Wypełniając deklarację należy uważnie czytać zawarte w niej objaśnienia i pouczenia.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

Część B
Zaznaczamy jedno wybrane pole:

• ZŁOŻENIE  PIERWSZEJ  DEKLARACJI  –  Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do 
wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .
Należy podać datę od kiedy zamieszkuje pierwszy mieszkaniec.

• ZMIANA DANYCH  ZAWARTYCH  W  UPRZEDNIO  ZŁOŻONEJ  DEKLARACJI  - W  przypadku 
zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi  (np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość – zgon, narodziny, przeprowadzka) 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie 14 dni od dnia nastąpienia  
zmiany  .   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła  zmiana.  W przypadku gdy w danym miesiącu na danej  nieruchomości  mieszkaniec 
zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania 
- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 
Do  składanej  deklaracji  należy  dołączyć  pismo  uzasadniające  przyczyny  zmiany  wraz  z  dokumentami 
potwierdzającymi zmianę.
Należy podać datę od kiedy nastąpiła zmiana.

• KOREKTA DEKLARACJI  –  właściciel  winien złożyć  deklarację  korygującą 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. 
Należy podać datę złożenia korygowanej deklaracji. 

Część C
Zaznaczamy JEDNO właściwe pole wyboru: OSOBA FIZYCZNA lub OSOBA PRAWNA lub JEDNOSTKA 
ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Część C1
Zaznaczamy JEDNO  właściwe  pole  wyboru:  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  lub  WSPÓŁWAŚCICIEL, 
UŻYTKOWNIK,POSIADACZ  lub  ZARZĄDCA  lub  NAJEMCA,  DZIERŻAWCA  lub  INNY  PODMIOT 
WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 
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. Pole trzecie zaznaczają jednostki organizacyjne lub osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych itp.)

Część D
W części D.1. wpisujemy dane identyfikacyjne osoby składającej deklarację (D.1. - poz. 5-12)
Część D.2. wypełniają jednostki organizacyjne lub osoby posiadające nieruchomość w zarządzie (D.2. - poz. 
13-17)
W części  D.3.  wpisujemy  ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
(D.3. -poz. 18-26)
W części D.4. wpisujemy ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA NA
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (D.4. - poz. 27-28). Dla zarządców nieruchomości oddzielny 
załącznik z  wyszczególnionymi adresami budynków.

Część E
W poz. 29 wpisujemy liczbę osób zameldowanych na danej nieruchomości. 
W poz. 30 wpisujemy liczbę osób faktycznie zamieszkującą nieruchomość. 

OSOBA ZAMIESZKAŁA NIE JEST RÓWNOZNACZNA Z OSOBĄ ZAMELDOWANĄ W DANYM LOKALU. 
Miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj przebywa, spędza czas przeznaczony 
na  odpoczynek,  niezależnie  od  czasowych  nieobecności  związanych  z  np.  urlopem,  odwiedzinami  u 
przyjaciół  i  krewnych,  interesami,  leczeniem medycznym.  Jeżeli  w nieruchomości  część osób przebywa 
czasowo  (np.  studenci  czy  pracujący  za  granicą)  to  na  potwierdzenie  danych  zawartych  w  deklaracji  



właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  dostarczyć  dokument  potwierdzający  zamieszkanie  poza 
nieruchomością,  której  dotyczy  deklaracja  np.  umowę  najmu  lokalu  w  innym  miejscu  niż  miejsce 
zameldowania  na  terenie  gminy,  oświadczenie  o  zamieszkaniu  w  innej  gminie,  oświadczenie  o 
pobycie zagranicą.

Część F
Zgodnie z § 3 ust.  1 Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Czeladź właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na podstawie § 1 ust. 2 
Uchwały nr IX/151/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015 roku ustala się niższą stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka ta wynosi 13,00 zł miesięcznie na osobę.
W  przypadku  niedostosowania  się  do  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  stawka  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20,00 zł miesięcznie na osobę. 
W poz. 31 należy wpisać właściwą stawkę określoną w  uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi.
W poz. 32 należy stawkę opłaty z poz. 31 pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość 
z poz. 30.
(Np. 4 osoby x 13,00 zł = 52,00 zł)

Część G
W  poz.  33  należy  zaznaczyć,  czy  osobom  zamieszkującym  nieruchomość  przysługuje  zwolnienie.  W 
przypadku, gdy zwolnienie nie przysługuje należy przejść do części H deklaracji.
W przypadku, gdy przysługuje zwolnienie:
W części G1 poz. 34 wpisujemy liczbę osób zamieszkujących objętych zwolnieniem.
W poz. 35 należy wpisać kwotę zwolnienia określoną w  uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi.
W poz. 36 należy wpisać stawkę zwolnienia czyli liczbę mieszkańców objętych zwolnieniem pomnożyć przez 
kwotę zwolnienia określoną w uchwale czyli  poz. 34 pomnożyć  przez  poz. 35.
(np. 3 osoby x 3,00 zł = 9,00 zł)

Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XI/176/2015 przez Radę Miasta Czeladź z dnia 28 maja 2015 roku, od dnia 1 
lipca 2015 roku, mieszkańcy mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  Zwalnia  się  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których  
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa  
w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.  
zm.).
Zwolnienie przysługuje w wysokości 3,00 zł  od miesięcznych stawek opłat, o których mowa odpowiednio w 
Uchwale Nr IX/151/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podstawą do zwolnienia jest zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi 
dołączone do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Część H
W przypadku osób korzystających z zwolnienia:
W poz. 37 wpisujemy kwotę jaka powstała po odjęciu od wysokości miesięcznej opłaty kwoty zwolnienia czyli 
od poz. 32 odejmujemy kwotę z poz. 36
W przypadku osób nie korzystających z zwolnienia:
W poz. 37 przepisujemy kwotę z poz. 32

Część  I
Podpis właściciela nieruchomości  lub osoby reprezentującej  składającego deklarację oraz miejscowość i 
data wypełnienia deklaracji.


