DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i pouczeniem.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości czytelnie, komputerowo lub dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym
lub niebieskim.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 250 z późn. zm.).
Składający: wzór deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz właścicieli domków letniskowych, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy
Cieszyn.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 1 (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.  pierwsza deklaracja

2.

data powstania obowiązku …........-...........-............
3.  korekta deklaracji
(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
- tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm)

data zmiany

 nowa deklaracja, składana w związku ze
zmianą danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
data zmiany

…........-...........-............

…........-...........-............

B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 inne (np. spółka cywilna)2
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
2. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel nieruchomości
 współwłaściciel

 deklaracja składana w imieniu własnym

 deklaracja składana w imieniu pozostałych współwłaścicieli
 użytkownik wieczysty
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością
Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

PESEL (osoba fizyczna)

REGON

Imię ojca (dotyczy osoby fizycznej)

NIP (osoba prawna lub jednostka organizacyjna)
Imię matki (dotyczy osoby fizycznej)

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Nr budynku

8. Miejscowość

9. Kod pocztowy

10. Poczta

11. Numer telefonu (pozycja nieobowiązkowa)

12. Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa)

B.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
 jak w części B.2 (wypełnić tylko pkt 3 i pkt 4)
1. Ulica

7. Nr lokalu

 inny niż w części B.2
2. Nr budynku

3. Obręb - numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości)
4. Nieruchomość, na której powstają odpady komunalne jest (zaznaczyć właściwy kwadrat)


 niezamieszkała

zamieszkała

 w części zamieszkała i w
części niezamieszkała

 domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku

C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(wypełniają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3 niniejszej deklaracji
zamieszkuje: ……… (podać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości)
2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:
1

2

3

Liczba mieszkańców

Stawka opłaty

Miesięczna wysokość opłaty
(iloczyn liczb podanych kolumnie w 1 i 2)

…....................

…................... zł

….................. zł/m-c

słownie złotych ………………………………………………................................................................………………………
D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
(wypełniają właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dotyczy
nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna)
1

2

3

4

5

Rodzaj (pojemność)
pojemnika 3

Ilość pojemników
danego rodzaju

Ilość wywozów
w ciągu miesiąca

Stawka opłaty za
dany rodzaj
pojemnika

Miesięczna wysokość opłaty za dany
rodzaj pojemnika (iloczyn liczb
podanych w kolumnie 2, 3 i 4)

…...... litrów

…...... szt.

…......

…...... zł

…...... zł/m-c

…...... litrów

…...... szt.

…......

…...... zł

…...... zł/m-c

…...... litrów

…...... szt.

…......

…...... zł

…...... zł/m-c

…...... litrów

…...... szt.

…......

…...... zł

…...... zł/m-c

Łączna miesięczna deklarowana wysokość opłaty z nieruchomości niezamieszkałej
(suma opłat cząstkowych wyliczonych w kolumnie 5)

…...... zł/m-c

słownie złotych: …........................................................................................................................................…………………

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI
ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ.
(wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - część C niniejszej
deklaracji, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - część D niniejszej
deklaracji)
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3 niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w części C i D
2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:
Wysokość opłaty z części C
Wysokość opłaty z części D
Suma opłat wskazanych w części
CiD
….................. zł/m-c

….................. zł/m-c

….................. zł/m-c

słownie złotych ...............................................................................................................................................................................

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU.
1

2

3

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa roczna stawka
opłaty

Roczna wysokość opłaty
(iloczyn liczb podanych
kolumnie w 1 i 2)

…...................

…...................

zł/rok

…...................

zł/rok

słownie złotych: …...........................................................................................................................................
G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników)
1. …......................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 4

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Miejscowość i data

…................., .......-..........-........

Czytelny podpis właściciela
nieruchomości 5

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

Czytelny podpis pełnomocnika

6

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

J. ADNOTACJE URZĘDU

Przypisy:
1
Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Cieszyna 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 Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany (m.in. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość - w przypadku nieruchomości zamieszkałych, bądź zmiana ilości,
pojemności pojemników czy częstotliwości odbioru pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych). 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 z późn zm.).
2
W przypadku spółki cywilnej do niniejszej deklaracji należy dołączyć umowę spółki cywilnej lub wykaz wspólników tworzących
spółkę wraz ze wskazaniem w odniesieniu do tych osób danych jak w części B.1. i B.2.
3
Rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie Gminy
Cieszyn określa Regulamin utrzymania czystości i porządku, przyjęty odrębną uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.
4
W przypadku zaistnienia np. rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a liczbą osób zameldowanych na nieruchomości,
dla której składana jest deklaracja, właściciel nieruchomości w części H może zamieścić informacje o przyczynie rozbieżności.
W tej części właściciel nieruchomości również umieszcza inne informacje mające znaczenie przy weryfikacji deklaracji (w tym m.in.
zamieszkanie na terenie innej gminy, rejestracja na adresie zamieszkania działalności gospodarczej, itp.). W tej części właściciel
nieruchomości może wskazać adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres wskazany w części B.2.
5
Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
6
Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo zgodne z przepisami odrębnymi wraz z potwierdzeniem
uiszczonej opłaty skarbowej w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji, stanowi ona podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Cieszyna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską Cieszyna metody,
a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki
opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej
deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
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.
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.
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może jednocześnie dotyczyć
kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt 2 części B1, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie
władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w pkt 2 części B1, mogą w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
Objaśnienia sposobu wypełnienia deklaracji:
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub czasowo

przebywają mieszkańcy - wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, G, H i I.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca w wysokości
określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli nieruchomości, na których
prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność społeczna, handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także nieruchomości typu
cmentarze, itp. - wypełniają deklarację w częściach: A, B, D, G, H i I.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich odbieranych miesięcznie pojemników
o określonej pojemności oraz stawki za gospodarowanie odpadami określonej dla pojemnika o określonej pojemności,
w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.
3. Właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, natomiast w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D,
E, G, H i I.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości następuje w części E i stanowi sumę opłat obliczonych z części C i D.
4. Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe - wypełniają deklarację w częściach: A, B, F, G, H i I.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ryczałtowej rocznej stawki opłaty w wysokości określonej
odrębną uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.
5. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości posiadają dwie lub więcej osób (współwłaściciele), a korzystają ze wspólnego
punktu gromadzenia odpadów, deklarację składa:

jeden współwłaściciel w imieniu pozostałych współwłaścicieli lub

każdy ze współwłaścicieli osobno we własnym imieniu.

