
                             Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 190/XXX/16r

       Rady Miejskiej w Chęcinach  

       z dnia 8 lipca 2016  r.  
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 
      

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Termin składania:  

 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

-  w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości.  

Miejsce składania:  Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny 

Organ właściwy ds. dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja                    ………………………………………….(data powstania obowiązku) 

□ zmiana danych zawartych w deklaracji  …………………..………..( data powstania obowiązku)  

□ korekta deklaracji                   ……………………………………….(okres którego dotyczy korekta)         

Uzasadnienie złożenia                                            
  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami              

fizycznymi) 

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ osoba fizyczna                                                     □ osoba prawna   □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej                                        

Imię i Nazwisko*/Pełna nazwa** 

 

Nazwisko rodowe (Imię ojca, imię matki)* PESEL* 

        ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι 

NIP**             ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι____ι 
TELEFON KONTAKTOWY 
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ właściciel  □ współwłaściciel  □ użytkownik wieczysty  □ Inna  forma władania..............................  

 □ najemca 
      

C. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Obręb/Numer działki 



E. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w pkt D odpady będą zbierane:  

□ selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku)         

□ jako zmieszane (odpady niesegregowane)     

F. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE 

NA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA1) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w pkt D znajduje się: ……………………. gospodarstw (o/a) 

domowych (e).                                                                                             (podać liczbę gospodarstw)                                         

W gospodarstwie domowym zamieszkuje ……................................. osób (a/y).  
                                                                                     (należy podać liczbę  osób tworzących gospodarstwo domowe)                                                                                                                         
                                                                                                                                         

W przypadku kilku gospodarstw należy podać liczbę osób zamieszkujących odrębnie w każdym gospodarstwie 

domowym. 

Dane osób tworzących gospodarstwo (imię i nazwisko)  

G. WYSOKOŚĆ KWARTALNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość kwartalnej opłaty: 

 
 

….………………….…………………….            X      3 miesiące    =      …………………………………. zł/kwartał  
(wysokość opłaty miesięcznej, według stawek opłat uchwalonych                                                                 (iloczyn opłaty miesięcznej i 3 miesięcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
przez Radę Miejską w Chęcinach, dla wskazanego w pkt E                                                                                                                                                                 
sposobu zbierania odpadów)                              

H. INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w pkt D odpady biodegradowlane, w tym odpady kuchenne                     

i zielone: 

                       □ są kompostowane                     □ nie są kompostowane 

I. INFORMACJA O SPOSOBIE  PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO INSTALACJI 

ODPROWADZAJĄCEJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

       □ kanalizacja sieciowa     □ przydomowa oczyszczalnia ścieków    □ zbiornik bezodpływowy    

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
 

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

K. ADNOTACJE ORGANU 

Uwagi organu 

 

 

 

 

 

 

Data (dzień/miesiąc/rok) Podpis przyjmującego deklarację 

 

 

 

 

 

 



 

 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 599 ze zm.). 

 

Objaśnienia: 

1) Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę 

samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób, spokrewnionych lub 

niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do 

zamieszkiwania w lokalu.  

2) Jasne pola deklaracji w częściach od A do J wypełnia składający deklarację. Deklarację należy wypełnić 

komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami.   
3) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest 

numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.  
5) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania 

właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 

6) 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 do Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

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.  

7) Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji w trybie ustawy Ordynacja podatkowa.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości organu lub w przypadku nie złożenia deklaracji, zgodnie z art. 6o 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Organ określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
8) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 

własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością 

wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1892) lub właścicieli nieruchomości, jeżeli zarząd nie został wybrany.  

 



Załącznik do deklaracji o wysokości  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

WYKAZ   OSÓB   TWORZĄCYCH   GOSPODARSTWO   DOMOWE    

OKREŚLONE W   DEKLARACJI 
 

Adres nieruchomości wskazanej w pkt D deklaracji: 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

UWAGA: W przypadku osób zameldowanych, a nie mieszkających na danej nieruchomości 

należy wypełnić poniższe oświadczenie o przyczynie nieobecności. 
  

 

……..……………………………………………. 

data i czytelny podpis składającego deklarację 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że niżej wymieniona/e osoba/y zameldowane nie zamieszkuje/ą na 

nieruchomości wskazanej w deklaracji z następujących przyczyn: 

  

L.p. Imię i nazwisko Miejsce faktycznego zamieszkiwania* 

1.   

2.   

3.   

4.   

* 1) zamieszkiwanie poza granicami gminy Chęciny – należy podać miejscowość, 

   2) zamieszkiwanie na terenie gminy Chęciny pod innym adresem niż adres zameldowania – należy podać  adres 

zamieszkania. 

 

 

……..……………………………………………. 

data i czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

L.p. Imię i nazwisko 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Dane osobowe zawarte w wykazie i oświadczeniu będą wykorzystywane  

wyłącznie w celach związanych z prawidłowym naliczaniem opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 


