
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 
prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz.1399 z późn. 
zm.). 

Składający 
Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdujących się w granicach 
administracyjnych gminy Opatów, na których powstają odpady komunalne. 

Termin składania 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty, zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  lub określonej w 
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.   

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie 
Plac Obrońców Pokoju 34 

27- 500 Opatów 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013 r.poz.1399 z późn. zm. ). 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

 1. pierwsza deklaracja (miesiąc – rok)
1)

                         _ _ -_ _ _ _  2. zmiana danych (miesiąc – rok)
2)

                      _ _ - _ _ _ _ 

 3. wygaśnięcie (miesiąc – rok)
3)

                                 _ _ - _ _ _ _  4. zmiana stawki opłaty (miesiąc – rok)
4)

                _ _ - _ _ _ _ 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

2. Właściciel nieruchomości w rozumieniu  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity  
Dz.U.2013 r.poz.1399)  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

 1. właściciel        2. współwłaściciel       3. użytkownik wieczysty      3. jednostka organizacyjna            4. Zarządca              5. Użytkownik 

 

 6. Inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki)  ……………………………………………………………………. 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE osoby fizycznej 

 

3. Nazwisko 

 

4. Imię  

 
5. Numer PESEL 

 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA osoby fizycznej 

 

6. Kraj 

 
7. Województwo 

 
8. Powiat 

 

9. Gmina 

 
10. Ulica 

 
11. Nr domu 

 
12. Nr lokalu 

 

13. Miejscowość 

 
14. Kod pocztowy 

 
15. Poczta 

 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI  osoby fizycznej, wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania 

 

16. Kraj 

 
17. Województwo 

 
18. Powiat 

 

19. Gmina 

 
20. Ulica 

 
21. Nr domu 

 
22. Nr lokalu 

 

23. Miejscowość 

 
24. Kod pocztowy 

 
25. Poczta 

 

 

 
                                                          Załącznik Nr 1  
                                                          do Uchwały nr V/29/2015 
                                                          Rady Miejskiej w Opatowie 
                                                          z  dnia 29 stycznia 2015 

 



 

C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub niebędącej osobą fizyczną 

 

26. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 
 

 1. Właściciel                2. Współwłaściciel                3. Użytkownik wieczysty                4. Zarządca                5. Użytkownik 

 

 6. Inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ………………………………………………………………………… 

27. Forma prawna (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 
 

 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą*   2. Osoba prawna**    3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej** 

28. Nazwa pełna 

 

29. Nazwa skrócona 

 

30. PESEL  

 
31. NIP  

 
32. REGON  

 

C.5. ADRES SIEDZIBY osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub niebędącej osobą fizyczną 

 

33. Kraj 

 
34. Województwo 

 
35. Powiat 

 

36. Gmina 

 
37. Ulica 

 
38. Nr domu 

 
39. Nr lokalu 

 

40. Miejscowość 

 
41. Kod pocztowy 

 
42. Poczta 

 

C.6. ADRES DO KORESPONDENCJI osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub niebędącej osobą    

fizyczną, wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby 

 

43 Kraj 

 
44. Województwo 

 
45. Powiat 

 

46. Gmina 

 
47. Ulica 

 
48. Nr domu 
 

49. Nr lokalu 

 

50. Miejscowość 

 
51. Kod pocztowy 

 
52. Poczta 

 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI  

 

Należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, a w przypadku posiadania większej 
liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 1 i/lub załącznik nr 2 do deklaracji. 

53. Gmina 

Opatów 
54. Ulica / Sołectwo 

 
55. Nr domu 

 

56. Nr lokalu 

 
57. Kod pocztowy 

 
 

58. Poczta  

 

INFORMACJA DODATKOWA
5) 

 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej 
deklaracji wyposażona będzie w kompostownik 
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

59.  

 
 TAK            NIE 

 

E. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
6)

  

 

Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 1 do deklaracji odpady komunalne zbierane będą w 

sposób selektywny      

 
60.  

  TAK                                                 NIE 

Liczba osób zamieszkałych 
Stawka opłaty 

(zgodnie z obowiązującą 
uchwałą) 

Wysokość opłaty miesięcznej [zł] 

61.  

 
 

62.  

                                     ,        
63.  

                                       ,          

 



 
F. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

7)
  

Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności: 
. 

 Rodzaj działalności Ilość 

 1) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku 

64.       

 
 
……………………………………….osób 

 

2) dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych, przychodni 
zdrowia, aptek, domów kultury (powierzchnia całkowita w m

2
 ) 

65.  

 
 
……………………..………..……..…..m

2
     

3) dla punktów handlowych poza lokalem ( ilość zatrudnionych ) 

66.  

…………………….…………………osób 
 

4) dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych ( ilość 
zatrudnionych ) 

67.  

…………………………..……..……osób 

5) dla lokali gastronomicznych ( ilość miejsc konsumpcyjnych ) 
68.  

…………………………...……………szt. 

6) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji ( co najmniej 1 
pojemnik ) 

69.  

………………………...………………szt. 

7) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych ( ilość 
pracowników ) 

70.  

 
       ……………………..…….…….osób                        

8) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali ( 
ilość łóżek ) 

71.  

 
    …………………………...……….. szt.          

9) inne 

72.  

      
     ………………………………………. 

 

 

 Rodzaj i liczba pojemników 
Liczba pojemników x 

częstotliwość 
opróżniania 

Stawka opłaty 
(zgodnie z obowiązującą 

uchwałą) 

Wysokość opłaty 
miesięcznej 

[zł] 

 
Pojemnik 110 l – 120 l        
…………. 

73. 

 
74. 

                 , 
75. 

                       , 

 

Pojemnik 240 l                   …………. 
76.  

 
77. 

                            ,        
78.  

    

Pojemnik  770 l                         
                                            …………. 

79.  

 
80.  

                            ,        
81.  

                       ,      

Pojemnik 1100 l                 …………. 
82.  

 
83.  

                            ,        
84.  

                       ,      

Pojemnik  2500 l                …………. 
85.  

 
86.  

                            ,        
87.  

                       ,      

Pojemnik 7000 l                 …….…… 
88.  

 
89.  

                            ,        
90.  

                       ,      

Kwota należnej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi sumę kwot 
wykazanych w poz.: 75, 78,81,84,87,90. 

91.  

                       ,      
 
 
 
 

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ
8)

  

 
Kwota należnej opłaty stanowi sumę kwot wykazanych w poz. 63 i 91 
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)

9) 

92.  

                                  ,          zł 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  

 

93. Załącznik nr 1 (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

             TAK            NIE 
94. Liczba stron załącznika nr 1 

  

95. Załącznik nr 2 (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

             TAK            NIE 
96. Liczba stron załącznika nr 2 

  

DO PIERWSZEJ DEKLARACJI  OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ DOTYCHCZASOWEJ UMOWY NA ODBIÓR 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

10) 

 

l) INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU
11) 

(należy obowiązkowo wypełnić w przypadku wyboru w części B poz. 1 pkt. 3 deklaracji) 

 

97. Opis stanu faktycznego 

 
 
 
 

 

 
 

 
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO   
    DEKLARACJĘ  

 
 

 98. Imię 

 
 

99. Nazwisko 

 

100. Data (dzień – miesiąc – rok) 
 

  _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

101. Czytelny podpis / podpis i pieczęć składającego deklarację/osoby reprezentujacej
12)

. 

 
Pouczenie 

 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowanie egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz.1619 z późn. zm.). 
Właściciele są zobowiązani do zawiadomienia Organu – Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, o każdej zmianie swojego 
adresu do korespondencji. 

 

 
K. ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA ORGAN) 
  Data złożenia deklaracji (dzień – miesiąc – rok) 

 

  _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 Czytelny podpis / podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

  Data wprowadzenia do systemu (dzień – miesiąc – rok) 
 

  _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 Czytelny podpis / podpis i pieczęć wprowadzającego deklarację do systemu 

  Uwagi:  

 



Objaśnienia: 
 

Właściciel  /Zarządca / nieruchomości zamieszkałej wypełnia działy: B, C1, C2, C3, 
D, E, G, H, I, J, . 
 

Właściciel /Zarządca/ nieruchomości  na których nie zamieszkują  mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne wypełnia dział:B, C4, C5, C6, D, F, G, H, I, J, . 
 

1) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą 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 (woj. ilości osób 
zamieszkałych, ilości pojemników na odpady komunalne, sezonowego 
zmniejszenia ilości odpadów woj.), 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.  

3) W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (woj. sprzedaż 
nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza 
granicami gminy Opatów powyżej 1-go miesiąca woj.), właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do złożenia deklaracji wypełniając część B, C, D, H, I, J 
deklaracji. W części I należy przedstawić opis stanu faktycznego i powołać 
okoliczności, które potwierdzają ten opis. 

4) W  przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
określonej w odrębnej uchwale, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia jej obowiązywania. 

5) Dane niezbędne do celów sprawozdawczych w myśl woj. 9q ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013 r.poz.1399 z póżn. 
zm.).  

6) Opłata dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
oraz obowiązującej stawki opłaty: poz. 61 x poz. 62. 

7)   Należy podać profil działalności lub rodzaj nieruchomości – informacja 
niezbędna do określenia danych w poz. 64 – 72. 

 

a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; 
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l miesięcznie; 

l) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika; jednak co  
     najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l miesięcznie; 
l) dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia,  
     aptek, domów kultury – 25 l na każde 10m2 powierzchni  całkowitej, jednak co     
     najmniej  jeden pojemnik 110 l lub 120 l na lokal miesięcznie; 

     d) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego,  
           jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l na każdy punkt miesięcznie 
     e) dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych 50 l na każdego  
          zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l  lub 120 l   
          miesięcznie; 
 



     f) dla lokali gastronomicznych – 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co  
        najmniej jeden pojemnik110 lub 120 l miesięcznie; 
     g) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden  
         pojemnik 110 l lub 120 l miesięcznie; 

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do  
     pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 110 l lub  120  l na każdych 10      
     pracowników miesięcznie; 
l) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali – 20 l na  

         jedno łóżko; jednak co najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l miesięcznie; 
     j)  dla obiektów sakralnych związków wyznaniowych min. jeden pojemnik 110 l   
         lub  120 l miesięcznie; 
     k) klubów sportowych – min. jeden pojemnik co najmniej 110 lub 120 l  
         miesięcznie. 
      l) dla cmentarzy min. dwa pojemniki  2500 l miesięcznie. 

 
8)   Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn ilości pojemników o 

określonej pojemności oraz obowiązującej stawki opłaty. 
9)   W  przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej 

opłatę wylicza się w części G jako sumę opłat wyliczonych w części E i F. 
10)  Zgodnie z woj.11 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz..U. z 2011 r. nr 152, poz.897 z póżn. zm.), do pierwszej deklaracji należy 
dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

11) Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie 
obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i 
powołać okoliczności, które potwierdzają ten opis.  Wypełnia się w przypadku 
wyboru w części B poz.1 pkt 3.  

12) W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, pod deklaracją powinny podpisać się osoby 
reprezentujące składającego deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji 
przewidzianym w KRS,  statucie lub innym akcie prawnym albo 
pełnomocnik/pełnomocnicy (należy dołączyć oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa – woj. 137 § 3 Ordynacji podatkowej). 
Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej – zgodnie z woj. 1 ust. 1 
pkt 2 oraz pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie 
skarbowej – (tekst jednolity Dz. U. 2014 r.poz.1628. z późn. zm). 


