
UCHWAŁA NR 102/XXIV/2016
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 96/XXII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)

Rada Gminy Opatów uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 96/XXII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wprowadza się następującą zmianę:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały",

2) Załącznik do uchwały o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Opatowie.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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                                                                                                                           Załącznik do Uchwały Nr 102/XXIV/2016 

                                                                                                                                                       Rady Gminy Opatów z dnia 13.09.2016r. 

 

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 250) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opatów. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów 

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Opatów 

ul. Tadeusza Kościuszki 27 

42-152 Opatów 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
1
 

PIERWSZA DEKLARACJA   
 

   NOWA DEKLARACJA   

 

          KOREKTA DEKLARACJI  

 
 
  

Korekta deklaracji - art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  

 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

  2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      osoba fizyczna                osoba prawna                         jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej           

        

3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      Właściciel                                                        współwłaściciel 

      Zarządca                                                          inny podmiot władający nieruchomością  (np. użytkownik, najemca) 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Nazwisko i imię/pełna nazwa 

 5. PESEL 6. Telefon, adres e-mail 

7. Imię ojca 8. Imię matki 
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C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY (należy wypełnić, gdy jest inny niż adres, na 

którym powstają odpady komunalne) 

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 

      C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

19. Miejscowość 20.Ulica 21. Nr domu  

22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zamieszkuje następująca liczba osób : ………… 

 

      C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat 

26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 

 

 

 

 

31. Kod pocztowy 32. Poczta 

 

 

 

 

 

 

 

D. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

33. Oświadczam, że odpady  na terenie  nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny* ( proszę zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 

               TAK                                                                                                                          NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

34. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w punkcie C.  

Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość:   ...........................  

35. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  ...........................  zł 

36. Opłata kwartalna  (kwotę miesięcznej opłaty należy pomnożyć  przez 3 miesiące) wynosi: ............................  zł 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  Jestem świadomy(a) odpowiedzialności za podanie 

danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 
36.Miejscowość i data                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

37. Własnoręczny, czytelny podpis składającego 

deklarację 
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G. ADNOTACJE URZEDOWE 

 

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym  

 

 

 

…............................................. 

(podpis sprawdzającego) 

   
Przypisy: 
1 Pierwsza deklaracja - 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 bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Nowa deklaracja - 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 do Wójta gminy Opatów  w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany (m.in. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku nieruchomości zamieszkałych). 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

Korekta deklaracji - ma celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Może dotyczyć każdej 

pozycji deklaracji, jak np. dane osoby składającej deklarację, dane adresowe, czy pozycji dotyczącej deklarowanych podstaw 

obliczenia opłaty. Właścicielom nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej  (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.  

 

H. POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) 

Objaśnienia: 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

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.  

3. W przypadku niezłożenia 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, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące w 

terminach: 

- do 20 lutego każdego roku za styczeń z dołu, a za luty i marzec z góry 

- do 20 maja każdego roku za kwiecień z dołu a za maj i czerwiec z góry 

- do 20 sierpnia każdego roku za lipiec z dołu a za sierpień i wrzesień z góry, 

- do 20 listopada każdego roku za październik z dołu a za listopad i grudzień z góry. 

6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów lub w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, właściciel nieruchomości będzie ponosić opłatę za 

odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane. 
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