
UCHWAŁA NR XLI/589/2012
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: 

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

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w budynku Urzędu 
Miasta Czeladź w terminie: 

1) do 15.02.2013r. dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od dnia o którym mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej 
w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 
ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za gospodarowanie 
odebranych odpadów. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających przyjętą przez właściciela nieruchomości liczbę osób 
zamieszkujących na nieruchomości, zawartą w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (okazanie dokumentu na żądanie organu przyjmującego deklarację): 

1) oświadczenie o średniej ilości zużytej wody w ostatnich 12 miesiącach, 

2) oświadczenie o pobycie za granicą, 

3) oświadczenie o zamieszkaniu w innej gminie, 

4) umowa najmu lokalu w innym niż miejsce zameldowania na terenie gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Czeladzi 

mgr Jolanta Moćko
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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

Załącznik nr 1                        
do uchwały Nr XLI/589/2012
Rady Miejskiej w  Czeladzi   
z dnia  10 grudnia 2012 r.      

1. PESEL/REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1

Podstawa prawna:                               Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391)
Składający:                                          Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czeladź
Miejsce składania:                              Urząd Miasta Czeladź
Termin złożenia deklaracji:                do 15.02.2013r.

A.   MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2

 
C.   SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ3

D.   DANE SKŁADAJĄCEGO 
D.1.  Osoba fizyczna 

5. Nazwisko 6. Imię 7. PESEL

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 9. Imię ojca 10. Imię matki

11. Nr telefonu 12. Adres e-mail

1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością np. Wspólnota
2 Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana
3 Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością

2. Dzień-Miesiąc-Rok

               -              -            

 3. Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji:

           URZĄD MIASTA CZELADŹ
        ul. Katowicka 45
        41-250 Czeladź

 (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

                       złożenie pierwszej deklaracji                      korekta złożonej deklaracji                              Data zaistniałej zmiany ........................................

                                                                                            Powód zaistniałej zmiany.............................................................................................................. 

4. Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

                                  Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, posiadacz                                       

                                
                                  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu                     
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D.2. Pozostałe podmioty 

13. Nazwisko i Imię lub Imiona wspólników/Nazwa pełna podmiotu 14. Nazwa skrócona

15. NIP

16. Nr telefonu 17. Adres e-mail

D.3  ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

18. Ulica 19. Nr Domu 20. Nr lokalu

21. Gmina 22. Powiat 23.Województwo

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta

D.4  ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA NA 
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4

27. Ulica 28. Nr Budynku

E.   OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ5

       (Wypełniają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)
Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  
w części D4 zameldowana jest następująca liczba osób:

29. 

                                       (należy podać liczbę osób)

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  
w części D4 zamieszkuje:

30.
                    
                                        (należy podać liczbę osób)

W przypadku rozbieżności między cyfrą zamieszczoną w 
poz.  29  i  poz.  30  należy podać  krótkie  wyjaśnienie  tej 
rozbieżności.

F.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
     KOMUNALNYMI

Stawka  opłaty  określona  w  uchwale  Rady  Miejskiej  
w  Czeladzi  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

31.
        

zł/osobę/miesiąc

Wysokość  miesięczna  opłaty  (stawkę  opłaty  poz.  31  należy 
pomnożyć  przez  liczbę  osób  zamieszkujących  nieruchomość 
poz. 30)

32.

zł/miesiąc

Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji 
wyposażona jest w kompostownik?
(w  przypadku  zaznaczenia  pozycji  ,,TAK'',  proszę  podać 
pojemność kompostownika)6

                         
                      TAK                        NIE    
33.           
                      …...........................m³

4 Dla zarządców nieruchomości oddzielny załącznik z wydzielonymi adresami budynków
5 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał  bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami
6 Dane o posiadaniu kompostownika służą jedynie celom statystycznym do obliczenia ilości odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie gminy i 
poddanych odzyskowi
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G.   DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA NASTĘPUJĄCE POJEMNIKI7 (od 1 lipca 2013 r.):
G1.  Zabudowa jednorodzinna

Rodzaj pojemnika Ilość sztuk

0,12 m³ (120 l) 38.

0,24 m³ (240 l) 39.

34. 40.

35. 41.

36. 42.

37. 43.

Rodzina licząca do czterech osób zobowiązana jest do wyposażenia swojej nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o  
pojemności minimum 120 l. Rodzina licząca powyżej czterech osób zobowiązana jest do wyposażenia swojej nieruchomości w  
dodatkowe pojemniki o pojemności minimum 120 l tak, aby na każde kolejne cztery osoby ilość pojemników minimum 120 l  
wzrastała o dodatkową sztukę. 

G2.   Zabudowa wielomieszkaniowa (bloki)

Rodzaj pojemnika Ilość sztuk

0,12 m³ (120 l) 47.

0,24 m³ (240 l) 48.

1,1 m³ (1100 l) 49.

44. 50.

45. 51.

46. 52.

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

…......................................................                                                                                          ….....................................................
      (miejscowość i data)                                                                                                                          (czytelny podpis)

I.   ADNOTACJE URZĘDOWE

7 Usługa dodatkowo płatna—————————————————————————————————————————————————————————
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Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja  stanowi podstawę do wystawienia  tytułu wykonawczego,  zgodnie z  art.  3a ustawy z  dnia 17 

czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
2. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Czeladź  o wysokości  opłaty za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  do  15.02.2013r.  lub  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej 
nieruchomości  pierwszego mieszkańca.

3. Właściciel  nieruchomości,  który  ma  zawartą  z  przedsiębiorcą  umowę  na  odbieranie  odpadów  komunalnych,  jest  
obowiązany  dołączyć kopię ww. umowy  do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

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

5. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, 
biorąc  pod  uwagę  uzasadnione  szacunki,  w  tym  średnią  ilość  odpadów  komunalnych  powstających  na 
nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 5 dnia po upływie każdego miesiąca, którego 
dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), przy czym pierwsza wpłata do 5 sierpnia 2013r.

7. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Czeladzi, ul. Katowicka 45, 41 – 250 Czeladź, w  
Punkcie Informacyjnym lub kancelarii, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres. 

8. Numer  konta  bankowego,  na  które  uiszczana  będzie  opłata  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właściciel 
nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Miasta złożonej deklaracji.

Deklaracji  nie  składają  właściciele  mieszkań  znajdujących  się  w  zasobach  spółdzielni  mieszkaniowych  
i wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na osobach sprawujących  
zarząd nad nieruchomością.
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Załącznik Nr 1                                                  
do Deklaracji o wysokości opłaty                     

    za gospodarowanie odpadami komunalnymi-  
nieruchomości, na których zamieszkują           
mieszkańcy                                                       

ZAŁĄCZNIK PRZEZNACZONY JEST DLA ZARZĄDCÓW
LUB INNYCH PODMIOTÓW WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ 

W ZABUDOWIE WIELOMIESZKANIOWEJ

A.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA8

L.p. Ulica Nr Budynku Ilość osób zamieszkałych 
w budynku

RAZEM ilość osób

8 Załącznik Nr 1 wypełniają zarządcy lub inne podmioty władające nieruchomością w zabudowie wielomieszkaniowej—————————————————————————————————————————————————————————
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