
Uchwała Nr XVII/256/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 listopada 2015 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6m oraz 6n ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czeladzi
Uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  Nr  1  do
niniejszej uchwały.

§ 2

1. Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych,  zobowiązani  są  złożyć  do  Burmistrza  Miasta
Czeladź w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 w Czeladzi deklarację, o której mowa w
§ 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia
wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  właściciel
nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Burmistrza  Miasta  Czeladź  w  Urzędzie  Miasta
Czeladź, ul. Katowicka 45 w Czeladzi 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.

§ 3

1. Określa  się  warunki  i  tryb  składania  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) format  elektroniczny  określa  się  w  formacie  danych  XML  i  jest  on  zgodny  ze
schematami  publikowanymi  w  repozytorium  wzorów  dokumentów  elektronicznych
Elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji  Publicznej  ePUAP  oraz  Platformy
Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji
Publicznej SEKAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.  Dz.  U.  z 2014 r.,  poz.
1114),

b) układ  informacji  i  powiązań  między  danymi  w  deklaracji  elektronicznej,  a  wzorem
nieelektronicznym jest taki, że pozostają one w relacji tożsamości,

c) deklaracje w formie elektronicznej przesyłać należy za pośrednictwem  Elektronicznej
Platformy  Usług  Administracji  Publicznej  ePUAP,  dostępnej  pod  adresem
internetowym  www.epuap.gov.pl lub  Systemu  Elektronicznej  Komunikacji
Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym www.sekap.pl,

d) deklaracja  przesyłana  w  formie  elektronicznej  musi  być  opatrzona  bezpiecznym
podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym  Elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji  Publicznej  albo  podpisem
składanym przy użyciu  certyfikatu cc-sekap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.sekap.pl/


2005 r. o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1114),

e) przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi
odbywać  się  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo,  wiarygodność
i niezaprzeczalność  danych  w  nich  zawartych  oraz  w  sposób  zapewniający  ich
ochronę przez nieuprawnionym dostępem.

§ 4

1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

a) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością, której dotyczy deklaracja,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy deklaracja, a w
szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna
lub orzeczenie sądu.

§ 5

Traci moc 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 7

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



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

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 2013r., poz. 1399)
Składający:                                          Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czeladź
Miejsce składania:                              Urząd Miasta Czeladź
Termin złożenia deklaracji:                14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub zmiany danych zawartych w 
uprzednio
                                                            złożonej deklaracji

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
    

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ3

C1. Rodzaj podmiotu

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 Do skorygowanej deklaracji należy dołączyć pismo uzasadniające przyczyny korekty wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę 
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 

1. Dzień-Miesiąc-Rok

               -              -            

                        złożenie pierwszej deklaracji  dot. opłaty od miesiąca ______________ roku          

     zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji dot. opłaty od miesiąca ______________ roku2

                  
     korekta deklaracji z dnia  ___ -____-_____ roku2

osoba fizyczna           osoba prawna jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej

 2. Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji

 URZĄD MIASTA CZELADŹ,  ul. Katowicka 45,   41-250 Czeladź

właściciel     współwłaściciel, użytkownik, posiadacz                      zarządca                najemca, dzierżawca        
       
                  inny podmiot władający nieruchomością.....................................
        



D.2. Pozostałe podmioty 

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

15. NIP/REGON

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 NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4

27. Ulica 28. Nr Budynku

E.   OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
       

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D4 zameldowanych jest: 29.
                                                                                      (należy podać liczbę osób)

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  
w części D4 zamieszkuje5:

30.                    
                                 (należy podać liczbę osób)

F.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI   KOMUNALNYMI6             
    

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             

G.   DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA7

     33.                                   przysługuje zwolnienie                                                        nie przysługuje zwolnienie                                    

G1.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA

Liczba osób zamieszkujących objętych zwolnieniem 34.
                                          (należy podać liczbę osób)

Kwota zwolnienia z opłat -Stawka zwolnienia określona w uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi w
sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

35.                                    
                                      zł/osobę/miesiąc             

Wysokość  miesięcznej  kwoty zwolnienia  z  opłaty (stawkę  zwolnienia  poz.  35 należy pomnożyć
przez liczbę osób objętych zwolnieniem poz. 34)

36.                                       
                                                 zł/miesiąc            

4 Dla zarządców nieruchomości oddzielny załącznik z wydzielonymi adresami budynków
5 W przypadku różnicy między ilością osób zamieszkujących a zameldowanych należy do deklaracji dołączyć krótkie wyjaśnienie rozbieżności
6 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
7     Potwierdzeniem posiadanego prawa zwolnienia jest zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi dołączone do składanej deklaracji



H. OBLICZENIE KWOTY MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI PODLEGAJĄCEJ ZAPŁACIE 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - po uwzględnieniu zwolnień o 
których mowa w części G. ( jeżeli takie właścicielowi przysługują) (od kwoty z poz. 32 należy 
odjąć kwotę zwolnienia z poz. 36) –                                                            DO ZAPŁATY 

37.                                       
                      

                                                  zł/miesiąc

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

38. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących opłaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności
pocztą elektroniczną.

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

J.   ADNOTACJE URZĘDOWE

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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., 1619 z późn. zm.)
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Czeladź o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.

3. Wysokość  zobowiązania  określonego  w  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi  obowiązuje  za  kolejne  miesiące  do  czasu  korekty  deklaracji  lub  zmiany  stawki  opłat  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. W przypadku uchwalenia nowej  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz miasta
zawiadamia  właściciela  nieruchomości  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie
jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

wysokości podanej w zawiadomieniu.
5. 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. 

6. 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.

7. 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.

8. Do złożonej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający zmianę danych zawartych w deklaracji, o ile
nastąpiły zmiany w stosunku do poprzedniej deklaracji.

9. 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.



10. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do  5 dnia po upływie każdego miesiąca,
którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Nr XLI/590/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenie
terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.  Urz.  Woj.
Śląsk. z 2013 r., poz. 1244).

11. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Czeladzi, ul. Katowicka 45, 41 – 250 Czeladź, w
Punkcie  Informacyjnym  lub  kancelarii,  bądź  przesłać  pocztą  lub  drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem
Elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji  Publicznej  ePUAP,  dostępnej  pod  adresem  internetowym
www.epuap.gov.pl lub  Systemu  Elektronicznej  Komunikacji  Administracji  Publicznej  SEKAP pod  adresem
internetowym www.sekap.pl . 

12. 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.

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.sekap.pl/


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 WIELORODZINNEJ

A.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA1

Lp. Ulica Nr Budynku Ilość osób zamieszkałych
w budynku

RAZEM ilość osób

1 Załącznik Nr 1 wypełniają zarządcy lub inne podmioty władające nieruchomością w zabudowie wielorodzinnej


