
UCHWAŁA NR XXXIII/236/2012
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41  ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 
113,poz. 984,Nr 153 poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102 poz. 
1055,Nr 116,poz. 1203,Nr 167poz.1759,z 2005 r. Nr 172, poz.14341, Nr 175,poz. 1457,z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 
181poz 1337,z 2007 r. Nr 48poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r Nr 180,poz.1111, Nr 223 poz. 
1458, z 2009 r. Nr 54, poz. 420, Nr 157poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz.142 i 146,NR 40 poz.230,Nr 106 poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149,poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567) 

Rada Miejska w Opatowie uchwala: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, oraz nieruchomości 
niezamieszkałej  na której powstają odpady komunalne, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 
w terminie do 31 marca 2013 roku. 

2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Opatowie 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Opatowie 

mgr Tomasz Staniek



                                                                          Załącznik nr 1  

do Uchwały nr  XXXII/236/2012  Rady Miejskiej w Opatowie  z  28 grudnia 2012r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
Podstawa prawna:          ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) 
Składający:                       właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Opatów 
Miejsce składania:    Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34,  

27 – 500 Opatów 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓW 
UL. PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34 
27-500 OPATÓW 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □  pierwsza deklaracja                              □  zmiana danych w deklaracji  
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□  Właściciel        □  Współwłaściciel        □  Zarządca        □  Posiadacz 
□  Lokator            □  Inny 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. Data urodzenia  6. PESEL 7. Telefon 

8. Imię ojca 9. Imię matki 

D.2. Pozostałe podmioty 

10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

11. NIP 12. REGON 13. Telefon 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej 

deklaracji zamieszkuje ……………. osób (podać liczbę mieszkańców) 

28. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: 

□ selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany) 

29. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku o minimalnej 
objętości 350 l/500 m2 powierzchni działki, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na 
własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej :               

□  tak                                 □  nie 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Miejskiej w Opatowie w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

31. 

Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby osób wskazanych w części F 

poz.27 i stawki opłaty za osobę w części G poz.31) 

 

32. 

 
H.ZAŁĄCZNIK: 
1. UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ( OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ 
UMOWY DO PIERWSZEJ DEKLARACJI). 

□  tak                                 □  nie 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności 
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z 
określeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej egzekucji. 

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i 

nazwiska)  

 

 

 



 
POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach miesięcznej opłaty  lub wpłacania jej 
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1015 z późn. zm.) 

 

 
 
 

URZĄD MIASTA I GMINY W OPATOWIE  
UL. PLAC OBROŃCÓWPOKOJU 34 27 – 500 OPATÓW 

 

 
OBJAŚNIENIA 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY                                           
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do 
których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. z 2012 r. poz.391 z póź.zm.) 
 
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. 
 
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatów. Formularz 
można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie lub przesłać pocztą. 
 
B. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 
C. Wyjaśnienie pojęć: 
Właściciel nieruchomości –  w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czyli właściciel 
nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi wieczystej, 
Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości,  zgodnie z definicją  Kodeksu 
cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub 
więcej osobom prawnym lub fizycznym; 
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy 
wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie 
mieszkaniowe – chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na 
zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację) 



Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);  
Lokator - należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 266 z późn. zm.) lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 9 ust. 4 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.); 
W przypadku  składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z 
deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł) 
 
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
 
F. poz. 27 - podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.  
poz. 28 - przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów oraz odpadów 
opakowaniowych, a także nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionych w art.3 ust. 1 pkt.5 i art. 4 ust.1 pkt. 1 
ppkt. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.  
 
poz. 29 – przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię służącą do kompostowania bioodpadów; nie 
jest kompostownikiem miejsce – pryzma na gruncie, na którym składowane są bioodpady. 
 
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzeniu bioodpadów w kompostowniku – 
będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub braku kompostownika organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów 
zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

 
G. poz.31 – należy wybrać i wpisać stawkę opłaty za osobę określoną w uchwale Rady Miejskiej w Opatowie w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty. Opłatę należy wpłacać na wskazany rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie  z góry bez wezwania co 2 

miesiące w terminach: 

1) za styczeń i luty – do 15 stycznia,  
2) za marzec i kwiecień  -  do 15 marca, 
3) za maj i czerwiec  -  do 15 maja, 
4) za lipiec i sierpień  -  do 15  lipca, 
5) za wrzesień i październik  -  do 15 września, 
6) za listopad i grudzień   -  do 15 listopada. 

 przy czym pierwsza wpłata musi nastąpić do15 lipca  2013 r. 
 
poz. 32 Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby osób wskazanych w części F poz.27 i stawki opłaty za 
osobę w części G poz.31) 
 
H. Zgodnie z art. 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. Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami ) do niniejszej 
deklaracji należy załączyć kopie dotychczasowej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z 
nieruchomości wskazanej w części E. 

  

 

 

 
Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych 
informacji można zwrócić się do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. 
 
Referat Rozwoju Gminy Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego i Referat  
Finansowy Urzędu  tel. 15 8681311, 15 8681315 

 

 

 
 



Załącznik nr  2 

do Uchwały nr  XXXIII /236/ 2012 Rady  Miejskiej w  Opatowie  z  28 grudnia 2012r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
- nieruchomości  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady 

komunalne 
 

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

Składający:                      właścicieli nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Opatów 
Miejsce składania:        Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34,  

27 – 500 Opatów 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓW 
UL. PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34 
27-500 OPATÓW 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □  pierwsza deklaracja                              □  zmiana danych w deklaracji  

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)     

□  Właściciel        □  Współwłaściciel        □  Zarządca        □  Posiadacz    □  Inny 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. Imię ojca 6. Imię matki 

7. Data urodzenia  8. PESEL 9. Telefon 

D.2. Pozostałe podmioty 

10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

11. NIP 12. REGON 13. Telefon 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

24. Ulica 25.Nr domu/lokalu 26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze 
gruntów (konieczne w przypadku braku 
adresu) 

Działka Arkusz Mapy Obręb 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY: 

27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej 
deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

□  selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany) 

28. Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności: 

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

na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość): 

1) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku   29.          osób 

2) dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych, przychodni 

zdrowia, aptek, domów kultury (powierzchnia całkowita  w m
2 ) 

30.          m2 

3) dla punktów handlowych poza lokalem ( ilość zatrudnionych ) 31.               osób 

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

zatrudnionych ) 

32.         osób 

5) dla lokali gastronomicznych ( ilość miejsc konsumpcyjnych ) 33.            szt. 

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

pojemnik ) 

34.            szt. 

7) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych ( ilość 

pracowników ) 

35.          osób 

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

ilość łóżek ) 

36.          szt. 

9) inne 37.           
 

G. DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI 

38. Zamawiam pojemniki ilość ………….szt. o objętości ……………..l, do gromadzenia 
odpadów . 

 
 



H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty za pojemnik ……….l określona w uchwale Rady 

Miejskiej w Opatowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

39. 

Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby pojemników podanych 

w części G  poz.38 i stawki  cześć H z poz. 39) 

 

40. 

 
I. ZAŁĄCZNIK: 
1. UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ 
UMOWY DO PIERWSZEJ DEKLARACJI). 

□  tak                                 □  nie 

J.OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności 
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z 
określeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej egzekucji. 
 

41. Data 42.Czytelny podpis  
(z podaniem imienia i nazwiska)  
 

 

 

 
POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach miesięcznej opłaty  lub wpłacania jej 
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1015 z późn. zm.) 

K. ADNOTACJA ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
URZĄD MIASTA I GMINY W OPATOWIE 

 

 
OBJAŚNIENIA 

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY                                           
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

nieruchomości w gminie Opatów, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opatów, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, do których ma zastosowanie art. 6c 
ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz. 391 z 
póź.zm.) 
 
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. 
 
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie. Formularz 
można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy  - Sekretariat Urzędu lub pocztą. 
 
B. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W 
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 
C. Wyjaśnienie pojęć: 
Właściciel nieruchomości –  w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czyli właściciel 
nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi wieczystej, 
Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości,  zgodnie z definicją  Kodeksu 
cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej 
osobom prawnym lub fizycznym; 
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy 
wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie 
mieszkaniowe – chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na 
zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację) 
Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);  
 
W przypadku  składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z 
deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł) 
 
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
 
F. poz. 27 



Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów oraz odpadów 
opakowaniowych, a także nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionych w art.3 ust. 1 pkt.5 i art. 4 ust.1 pkt. 1 
ppkt. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych. 
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W 
przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji naliczy 
opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
 
poz. 28  
Należy podać profil działalności lub rodzaj nieruchomości – informacja niezbędna do określenia danych w poz. 29-
37. 
 
 
 

Rodzaj nieruchomości lub rodzaj działalności i minimalne zapotrzebowanie na pojemniki 

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; jednak 

co najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l  miesięcznie; 

2) dla żłobków i przedszkoli - 5 l na każde dziecko i pracownika; jednak co najmniej 

jeden pojemnik 110 lub 120 l miesięcznie; 

3) dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia, aptek, 

domów kultury - 50 l na każde 10m
2
 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 

jeden pojemnik 110 l lub 120 l na lokal miesięcznie; 

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l na każdy punkt miesięcznie 

5) dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych 50 l na każdego 

zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l miesięcznie; 

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co 

najmniej jeden pojemnik110 lub 120 l miesięcznie; 

7) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden 

pojemnik 110 l lub 120 l miesięcznie; 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 110 l lub 120 l na każdych 10 

pracowników miesięcznie; 

9) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali - 20 l na jedno 

łóżko; jednak co najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l miesięcznie; 

10) dla obiektów sakralnych związków wyznaniowych min. jeden pojemnik 110 l lub 

120 l miesięcznie; 

11) klubów sportowych - min.  jeden pojemnik 110  lub 120 l miesięcznie. 

12) dla cmentarzy  min. dwa pojemniki   2200 lub 2500 l  miesięcznie. 
 
poz. 38 Ilość pojemników . 



 
 
G. Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, zgodnie z zapisami uchwały rady gminy. Ma więc możliwość 
wyboru samodzielnego zakupu określonych pojemników lub ich dzierżawy od przedsiębiorców.  
 
H. poz.39 – należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty przyjętą w Uchwale Rady Miejskiej  w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty : 

Poz. 40 - Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby pojemników podanych w części G  poz.38 i stawki  

cześć H z poz. 39) – wyliczoną opłatę należy wpłacać na wskazany rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie  
z góry bez wezwania co 2 miesiące w terminach: 

7) za styczeń i luty – do 15 stycznia,  
8) za marzec i kwiecień  -  do 15 marca, 
9) za maj i czerwiec  -  do 15 maja, 
10) za lipiec i sierpień  -  do 15  lipca, 
11) za wrzesień i październik  -  do 15 września, 
12) za listopad i grudzień   -  do 15 listopada. 

 przy czym pierwsza wpłata musi nastąpić do15 lipca  2013 r. 
I. Zgodnie z art. 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. Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami ) do niniejszej 
deklaracji należy załączyć kopie dotychczasowej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości 
wskazanej w części E. 
 

 

 
Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych 
informacji można zwrócić się do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. 
 
Referat Rozwoju Gminy Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego i Referat  
Finansowy  Urzędu  tel. 15 8681311, 15 8681315 
 

  

 




