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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ORNONTOWICE  
 

INFORMACJE OGÓLNE: 

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

Składający: właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny 
podmiot władający nieruchomością  

Organ do którego składana jest 
deklaracja: 

Kierownik Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy 

Miejsce składania deklaracji: ZAKŁAD GOSPODARKI ZASOBAMI GMINY 
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice 

 
 

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI /zaznaczyć X/ 

       Pierwsza deklaracja        Korekta deklaracji dotycząca ilości osób 

        Korekta deklaracji dotycząca sposobu zbierania odpadów (pkt VI) 

        Zmiana stawki 

        Inny powód      …………………………………………. 

 
…...................................... 
/data powstania zmiany/ 

 

II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ /zaznaczyć X/ 

       właściciel       współwłaściciel      użytkownik wieczysty 

       

        jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

        inny podmiot władający nieruchomością /najem, użytkowanie/ 

 

III. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Imię i nazwisko /dotyczy osób fizycznych/ Pełnomocnika lub Pełna Nazwa /dotyczy osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/: 

PESEL /dotyczy osób fizycznych/: 
           

 

NIP /dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej/: 
          

 

ADRES ZAMIESZKANIA /dotyczy osób fizycznych/ /ADRES SIEDZIBY /dotyczy osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/: 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu/nr lokalu Nr telefonu 
e-mail 

IV. ADRES DO KORESPONDENCJI /jeśli inny niż w pkt. III/: 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu/nr lokalu Nr telefonu 
e-mail 
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V. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA /wypełnić w przypadku gdy jest 

inny niż w pkt. III/ 

Ulica Nr domu/nr lokalu 

 

VI. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. III niniejszej deklaracji odpady zbierane będą w sposób 
selektywny /zaznaczyć X/ 

                                  TAK   □   

 

                                       NIE    □   
 

 

VII. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 
DANYM MIESIĄCU: 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje osób: …............ 
 

 
    DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW: 

 
A. Liczba do 4 osób  

…........................... x 12 zł = ………………….…………[zł] 

B. Liczba powyżej 4 osoby 

…........................... x 6 zł = ………………….…………...[zł] 

 

                   Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w miesiącu wynosi: ……………………[zł] 

                   Słownie: …………………………………………………………………….………………..….[zł] 

 

DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW: 

A. Liczba osób  

                                  …........................... x 18 zł = ………………….………………[zł] 

 

                  Słownie:…………………………………………………………………………..…………[zł]  

 

VIII. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH/: 

                  TAK    □ (ilość) ………….           NIE   □ 
POUCZENIE : 
 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, drukowanymi literami. 
 
1. Właściciel jest zobowiązany złożyć deklarację:  

 do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

 korektę, do 14 dni od dnia zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub sposobu 
zbierania odpadów (pkt. VI), 

 korektę, do 14 dni od dnia zmiany przez Gminę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

2. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie albo w uzasadnionych wątpliwościach, co do danych 
zawartych w deklaracji Kierownik Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy określi w drodze decyzji wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnia 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana. Podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego stanowić będzie niniejsza 
deklaracja uwzględniająca aktualną stawkę opłaty. 
4. Opłatę miesięczną należy wpłacać do 20-go dnia danego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy 
podatnika. 
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5. Na podst. art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowego (Dz.U. z 2007r. poz. 
756 z późn. zm.) – Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi 
przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie 
podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. 
 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 
Ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 
1015 z późn. zm.). 
 

 

IX. OśWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 111 
poz. 765 z późn. zm.) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością oraz 
zobowiązuję się wnosić opłatę wskazaną w pkt. VII w terminach określonych w Uchwale nr XXIV/241/12 Rady 
Gminy Ornontowice z dnia 28.11.2012r. 
 
 
 
  ……………………………………………….                                          ………………………………………… 
              /miejscowość i data/                                                                           /czytelny podpis/ 

OBJAśNIENIA: 
 

1. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji wraz z dołączonym pisemnym 
uzasadnieniem przyczyny korekty. 

2. W przypadku gdy deklaracji nie może złożyć właściciel, to składa ją osoba upoważniona posiadająca 
Pełnomocnictwo /Upoważnienie/ lub Umowę do zarządzania niniejszą nieruchomością dołączając ją 
do deklaracji. 

 
 

X. ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


