
UCHWAŁA NR 132/XXXV/2013
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 6 marca 2013 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 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku 
z  art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 391z późn.zm.) 

Rada Gminy Opatów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie gminy Opatów,  zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracja, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do 
Urzędu Gminy Opatów w terminie: 

1. do 30 kwietnia 2013 roku - dla pierwszej deklaracji. 

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. 14 dni od dnia kiedy nastąpila zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub 
w przypadku zmiany przez Radę Gminy Opatów stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzajacych dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru 
danych osobowych mieszkańców Gminy Opatów; 

1. Dokument potwierdzajacy stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez 
odpowiednie instytucje, w szczególności: Domy spokojnej starości, Domy dziecka, Zakłady karne, Placówki opieki 
zdrowotnej, Jednostki wojskowe, Uczelnie wyższe/ szkoły w przypadku studentów lub uczniów uczących się 
w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, Zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden 
miesiąc. 

2. Dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objety opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej 
gminie. 

3. Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomosci 
przez pełnomocnika. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

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

mgr inż. Witold Łacny
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA 

TERENIE GMINY OPATÓW 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 
 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji: 
 

Wójt Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów 

Termin składania: Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia 
zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w 
deklaracji 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy w Opatowie 

ul. T. Kościuszki 27 

42-152 Opatów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji1): 

Pierwsza deklaracja
 

Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji
  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający
1)

: 

Osoba fizyczna
  

Osoba prawna
 

Jednostka nie posiadająca 
osobowości prawnej

  

Nazwisko i Imię / Pełna nazwa 
 
 

PESEL (osoby fizyczne) 

 

           
 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

 

 
 

REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 

 

 

Tytuł prawny do nieruchomości1): 

właściciel
 

współwłaściciel
 

użytkownik wieczysty

 

współużytkownik wieczysty

 

posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca).............................................................................................

 

inny (np. zarządca).........................................................................................................................................

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj 
 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Ulica 
 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Nr telefonu 
 

 

Załącznik do uchwały  Nr  133/XXXV/2013 

Rady Gminy Opatów z dnia 6 marca 2013 r. 
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D. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2) 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy 
 
 

Ulica Nr domu 
 
 

Nr lokalu 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D (nie dotyczy spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych) zamieszkują następujące osoby3): 
 

1. ..........................................................................  2. ..........................................................................  

3. ..........................................................................  4. ..........................................................................  

5. ..........................................................................  6. ..........................................................................  

7. ..........................................................................  8. ..........................................................................  

9. ..........................................................................  10. ........................................................................  

11. ........................................................................  12. ........................................................................  
 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 1) 4): 

selektywny
 

zmieszany
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne poddawane są procesowi 
kompostowania. 

TAK
 

NIE
  

  
Miesięczna stawka opłaty za gospodarstwo określona w 
Uchwale Rady Gminy Opatów w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 5) 

1. 
 

zł 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w 
części D 

2. 
 
 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 1 należy pomnożyć przez 
3 miesiące) 

4. 
 

zł/kwartał 

  

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

Niniejszą deklarację składam świadomy/s odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto, składając 
zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że podane 
przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/. 

 
 

............................................................................... 
(miejscowość, data) 

 
 

.....…………………………………………………... 
(czytelny podpis) 
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G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., 
Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.) 

 
 
Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Opatów 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. 

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 do Wójta 
Gminy Opatów 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. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., 
poz. 391 z późn. zm.), w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy 
Opatów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych: 

 za miesiące I-III do dnia 20 lutego danego roku, 

 za miesiące IV-VI do dnia 20 maja danego roku, 

 za miesiące VII-IX do dnia 20 sierpnia danego roku, 

 za miesiące X-XII do dnia 20 listopada danego roku. 
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach 
miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin, o którym mowa wyżej. 
Dopuszcza się możliwość wniesienia jednorazowego uregulowania opłaty za gospodarowanie 
odpadami za cały rok w terminie do 20 lutego danego roku. 

 
 
 
 
 
 
1) Należy zaznaczyć właściwy kwadrat 
2) Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację 
3) Należy podać imię i nazwisko  
4) Przy wyborze nie selektywnego (zmieszanego) sposobu zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę 

podstawową, a przy wyborze selektywnego sposobu zbiórki odpadów komunalnych  należy wybrać właściwą stawkę 
obniżoną. 

5) Stawki opłat określono w Uchwale Rady Gminy Opatów Nr 133/XXXV/2013 z dnia 6 marca  2013 r. 
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