
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców poniżej zamieszczamy najważniejsze informację

dotyczące naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą miesięczną uiszczaną do 5-tego

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni np. opłata za Styczeń 2016 do 5-tego lutego 2016 roku.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Czeladź lub na indywidualny rachunek bankowy, otrzymany

przez  właściciela  drogą  pocztową  po  zweryfikowaniu  przez  Organ  podatkowy  złożonej  deklaracji  o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

• ZAMELDOWANIE A ZAMIESZKANIE

Opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest  naliczano  od  ilości  osób  faktycznie

zamieszkujących,  a nie zameldowanych. Zgodnie z art.  25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania

osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei miejsce

zameldowania wyznacza się na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Organ podatkowy w ramach czynności  sprawdzających weryfikuje ilości  osób zamieszkujących z ilością

osób zameldowanych. Przy czym należy zaznaczyć, że zameldowanie służy tylko do orientacyjnej informacji

ile  osób  może  zamieszkiwać  nieruchomość. W  przypadku  rozbieżności  między  osobami

zamieszkującymi,  a  zameldowanymi  i  braku  złożenia  wyjaśnienia  organ  podatkowy  zwraca  się  do

właściciela nieruchomości o złożenie na piśmie wyjaśnień.

• PIERWSZA DEKLARACJA

Zgodnie z art. 6m. 1. 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  lub  powstania  na  danej

nieruchomości odpadów komunalnych.

Oznacza to, że każdy właściciel  nieruchomości zamieszkałej  ma obowiązek złożenia do Urzędu Miasta

Czeladź  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w ciągu  14  dni  od

momentu zamieszkania pierwszego mieszkańca.

• ZMIANA DANYCH

Zgodnie z art. 6m § 2  - 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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w



zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

art. 6i § 2 - 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.

W praktyce  oznacza  to,  że  jeżeli  na  terenie  nieruchomości  zmieniła  się  liczba  osób  zamieszkujących

wskutek np. zgonu, narodzin, zmiany miejsca pobytu należy w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

złożyć  nową deklarację  wraz z dokumentami  potwierdzającymi  zaistniałą zmianę.  Do dokumentów

potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością, której dotyczy deklaracja zaliczamy np. umowę

najmu  lokalu  w  innym  miejscu  niż  miejsce  zameldowania  na  terenie  gminy,  oświadczenie  o

zamieszkaniu w innej gminie, oświadczenie o pobycie zagranicą.

Jeśli mieszkaniec zamieszkuje tylko część miesiąca to opłatę uiszcza się w gminie w której dotychczas

zamieszkiwał,  a  od  nowego  miesiąca  w  nowym  miejscu  zamieszkania  –  informację,  kiedy  osoba

wyprowadziła się należy zamieścić w uzasadnieniu do złożonej deklaracji.

Jeżeli  informacja o zmianie została  Gminie przekazana z naruszeniem 14 dniowego terminu, o  którym

mowa  w  art.  6m  ust.  2  ustawy,  a  wskutek  zmiany  danych  opłata  miałaby  ulec  pomniejszeniu,  to

zobowiązany ponosi negatywne konsekwencje opóźnienia w postaci braku możliwości żądania stwierdzenia

nadpłaty. W tym przypadku dla miesięcy w

których  nie  była  świadczona  usługa  przyjmowana  będzie  wysokość  opłaty  określona  w  skorygowanej

deklaracji  ,  natomiast  za  miesiące  wstecz  przyjmowana  będzie  wysokość  zobowiązania  z  poprzedniej

deklaracji.  Jeżeli  złożenie  korekty  lub  nowej  deklaracji  zwiększa  wysokość  zobowiązania,  wówczas

przyjmowana będzie wysokość zobowiązania zarówno dla miesięcy wstecz jak i dla miesięcy w których

usługa nie była świadczona.

Termin 14 dni od dnia nastąpienia zmiany jest obliczany od dnia wpływu deklaracji do Kancelarii Urzędu 
Miasta Czeladź.

• NADPŁATA

Zgodnie  z  art.  6q  §  3  – W przypadku złożenia  korekty  deklaracji  lub  nowej  deklaracji  zmniejszającej

wysokość zobowiązania  z  tytułu  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  nie  stwierdza się

nadpłaty  w  tej  opłacie  za miesiące,  w  których  usługa  odbierania  odpadów  komunalnych  była

świadczona.



W praktyce oznacza to, że jeżeli za dany okres zostanie uiszczona opłata, a następnie złożona deklaracja

zmniejszająca wysokość opłaty (mniejsza liczba mieszkańców albo zmiana stawki opłaty) to różnica,  za

miesiące w których odbierano odpady, nie zostanie zwrócona właścicielowi nieruchomości ani zaliczona na

poczet innych zobowiązań.

PRZYKŁAD : Jeśli osoba zamieszkująca daną nieruchomość wyprowadziła się w dniu 15 września, została

uiszczona za nią opłata, a deklaracja została złożona w dniu 2 listopada, to gmina nie zwraca nadpłaty za tę

osobę.

Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy właściciel nieruchomości zwleka jakiś czas ze złożeniem nowej 
deklaracji.

• BRAK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Art. 6o. § 1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod

uwagę  dostępne  dane  właściwe dla  wybranej  przez  radę  gminy  metody,  a  w  przypadku  ich  braku  -

uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią

ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory nie złożyli stosownej deklaracji

organ podatkowy kieruje wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

Następnym  krokiem,  w  przypadku  braku  złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi jest wszczęcie postępowania mającego na celu określenie wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  co skutkuje wydaniem decyzji  administracyjnej  w myśl  art.  6o

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

• ZWOLNIENIA

Zgodnie  z  przyjętą  uchwałą  nr  XI/176/2015  przez  Radę  Miasta  Czeladź,  od  dnia  1  lipca  2015  roku,

mieszkańcy mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą  do  zwolnienia  jest  zaświadczenie  wydane  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy

Społecznej  w Czeladzi. W/w zaświadczenie należy wraz z wypełnioną deklaracją o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyć do Urzędu Miasta Czeladź.

Osoby,  które  nabywają  prawo  do  zwolnienia  w  części,  a  zamieszkują  w  nieruchomościach



administrowanych  przez  zarządców  –  spółdzielnie,  wspólnoty,  zaświadczenie  przekazują  do  swojego

zarządcy, a zarządca przekazuje je wraz z wypełnioną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi do UM Czeladź.

Informujemy,  że od 24 grudnia 2015 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji  o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku pytań, co do sposobu wypełnienia deklaracji, terminów płatności, wysokości opłaty -

informację można uzyskać pod następującymi numerami telefonu 32 7637901 lub 32 7637922 lub wysłać

zapytanie na następujące e-maile: akrzys@um.czeladz.pl   lub pduszyc@um.czeladz.pl

W  przypadku  pytań  odnośnie  odbioru  odpadów  komunalnych,  funkcjonowania  systemu,

harmonogramów informacja udzielana jest pod numerem telefonu 32 7637984

mailto:akrzys@um.czeladz.pl

