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                        DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY   

       ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
składana przez właściciela nieruchomości, lub części nieruchomości,  
na której zamieszkują mieszkańcy 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) 
Składający:             Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych  Gminy Ożarowice, przez których rozumie się także  
                                 współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające  nieruchomości w zarządzie lub 
                                  użytkowania, a także inne podmioty władające  nieruchomością. 
Termin składania: pierwszą deklarację należy złożyć w terminie  14 dni od daty zamieszkania lub 14 dni od daty, w której nastąpiły zmiany danych   
                                określonych w deklaracji 
Miejsce składania: Urząd Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice 
Organ właściwy do złożenia : Wójt Gminy Ożarowice 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole): 
 

     Pierwsza deklaracja                                                    Nowa deklaracja                                     Deklaracja korygująca deklarację z dnia 
Data powstania obowiązku złożenia deklaracji                             Data powstania obowiązku złożenia deklaracji 
 
……………………………………………………………………                             …………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………… 
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole) 
 

     osoba fizyczna                        osoba prawna          Inny podmiot (napisać jaki)………………………………..…….. 
 

3. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) 
 
     właściciel         współwłaściciel     posiadacz  samoistny       współposiadacz samoistny   użytkownik wieczysty 
 
 

     współużytkownik wieczysty    posiadacz  zależny /np. dzierżawca, najemca/    współposiadacz  zależny     inny 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
 

       * - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną    ** - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną             
 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię */ Nazwa pełna ** 
 

5. Imię ojca, imię matki * /Nazwa skrócona** 
 
 

6. Data urodzenia 
 

7. Nr PESEL / Identyfikator REGON** /  Numer PKD / NIP (dla prowadzących działalność gospodarczą) 
 
 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA * / ** ADRES SIEDZIBY 
8. Kraj 
 
 

8. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 
 
 

12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

14. Miejscowość 
 
 

15. Kod pocztowy, poczta 16. Numer telefonu kontaktowego 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
17. Gmina 
 
 
 

18. Ulica 19. Numer domu / Numer lokalu 

20. Miejscowość 
 
 

21. Kod pocztowy, poczta 22.Numer/y działki 

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
(* stawka opłaty dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny) 
 

23. Posiadam Kartę Dużej Rodziny: 
 
     1. TAK                                                         2. NIE          
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24. Na terenie mojej nieruchomości: 
 

                                                      będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawka 
                                                          (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania  
                                                                 wielomateriałowe, metale, odpady biodegradowalne) 
                                                     
                                                       nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawka  
 
 
25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości na której powstają odpady zamieszkuje: 
 
 
 
 
 
 
26. Zobowiązuje się do wnoszenia, za każdy miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości wskazanej w części D niniejszej 
deklaracji, w wysokości: 
 
 
 
 
 

F. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO 
27. 
 
 
 

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 
28.  Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 
29.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 
30.  Inne……..…………………………………. 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 

     Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
31. Imię 
 

32. Nazwisko 

33. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

34. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 
 
 
 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
35. 

36. Data i podpis sprawdzającego formularz 
 

37. Data i podpis  księgowego 
 
 

P O U C Z E N I E : 
1. Niezłożenie deklaracji w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 251) 

albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, spowoduje określenie (na podstawie art. 6o ww. ustawy) przez Wójta Gminy 
Ożarowice w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

2. Składający deklarację są obowiązani wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę – bez wezwania - na indywidualne rachunki bankowe otrzymane z Urzędu Gminy lub w kasie 
Banku Spółdzielczego w Świerklańcu bądź jego filiach w Tąpkowicach i Ożarowicach. Opłatę należy uiszczać  miesięcznie  do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości 
obowiązanych jest złożyć nową deklarację w terminie  14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Zgodnie z art. 6q ust. 3 Ustawy 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 (dotyczy sytuacji 
złożenia deklaracji po ustawowym terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany). 

5. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego  zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
( tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku poz. 599.). 

6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w 
drodze decyzji naliczy opłatę za odbieranie odpadów zbieranych w sposób nieselektywny wraz z zaległymi odsetkami. 

7. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Ożarowice zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczanej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest 
zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.  

 

10 zł/ osobę 
5 zł/ osobę * 

18 zł/ osobę 
9 zł/ osobę * 

 

os.  
 

 

zł.  
 


