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                                                                                         Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/236/16 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

z dnia 5 lipca 2016 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH  

NA TERENIE GMINY CZECHOWICE–DZIEDZICE 1 

 

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

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
Termin składania deklaracji: 
 
 
 
Miejsce składania deklaracji: 

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.250) 
formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Czechowice-Dziedzice 
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  
na nieruchomości odpadów komunalnych oraz 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach 
Pl. Jana Pawła II 1 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ……….-………..-…………………)
2
    

 

  nowa deklaracja (data zaistnienia zmian ……….-……….-....................)
3
 

 

  korekta deklaracji (okres, którego korekta dotyczy od ……….-……….-……………….. do ……….-……….-………………..)
4 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

Dotyczy osób fizycznych: 
 

Imię i nazwisko 
 

PESEL  

Dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
 

Nazwa pełna 
 

NIP/KRS/  

B.1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
 

 właściciel nieruchomości  współwłaściciel nieruchomości  użytkownik wieczysty  najemca, dzierżawca 
 

  jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
 

  inny podmiot władający nieruchomością 
 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu/ Nr lokalu Nr telefonu/Adres e-mail 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 (w przypadku kilku nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich) 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu/Nr lokalu Nr telefonu/Adres e-mail 
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Objaśnienia: 
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością, 
2 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza 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, 
3 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Czechowic-Dziedzic 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, 
4 W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska 

właściciela nieruchomości), a także w przypadku zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
5 Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych tj. w sposób selektywny lub nieselektywny.  

 

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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.). 

 

 

D. MIESZKAŃCY NIERUCHOMOŚCI 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
 
………………………………………………………………….. (proszę podać liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości) 
 
 

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNOSI: 
(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach) 

 
 ……………………….……….…      X     ……………………….……….…     =       ……………………….……….… zł  

                                            liczba mieszkańców                      stawka opłaty 
5
                     wysokość miesięcznej opłaty  

 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………..) 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
 
 
 
…………………………………….                                                                                    …………………………………………………………………… 
      miejscowość i data                                                                                            czytelny podpis składającego deklarację 

F. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 
 


