
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr VIII/81/2015 

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 29 czerwca 2015r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

……………….... 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA 

ul. Słowackiego 4 

47-420 Kuźnia Raciborska

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

   Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  PIERWSZA DEKLARACJA 
(na podstawie art. 6m ust 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)   ………………………………….. 
 (data powstania obowiązku opłaty) 

   NOWA DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust 2 ustawy 

z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)      …………………………………. 

 data powstania obowiązku opłaty)

 KOREKTA DEKLARACJI
(na podstawie art. 81 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa       od……………….do……………. 
(Dz. U. z 2012r. poz. 747 z późn. zm.)      (okres którego korekta dotyczy) 

(Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie) 

 WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU  ……………………………………    

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Miejsce 

składania: 

Termin 

Składania: 

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 

wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 

wysokość opłaty. 
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 (data wygaśnięcia obowiązku )

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

WŁAŚCICIEL 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚCI 

  W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
1

     Rodzaj składającego: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

OSOBA FIZYCZNA 

OSOBA PRAWNA 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

   NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO: 

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

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

Osoba upoważniona do reprezentowania 
2

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

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

   IDENTYFIKATOR REGON: ……………...……. PESEL/NIP:  ….…………….… 

    ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ: WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: KOD POCZTOWY: POCZTA: 

1
 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa Zarządca nieruchomości lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2
 Podać należy imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego oraz podstawę umocowania tj. 

pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. 
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NR TELEFONU: ADRES E-MAIL: UWAGI: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
3

GMINA: ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: KOD POCZTOWY: POCZTA: 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (nr działki) 

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji  

zamieszkuje …………………………( należy podać liczbę mieszkańców) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji przebywam 

tylko czasowo w okresie od ……….……………….. do ………………..…….…. i zamieszkuje 

tam w tym czasie …………………. osób 
4

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

………………      x    …………………  = ………………………………….. 

(liczba mieszkańców)      (stawka opłaty)  ( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

Wysokość miesięcznej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 
5
…………zł

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

(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w części E znajduje się kompostownik, 

w którym gromadzę odpady ulegające biodegradacji, wykorzystywane jako kompost na potrzeby 

własne:         

TAK o pojemności ………. m
3

         NIE (nie posiadam kompostownika)      

3 Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację. 
4 Wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkały na stałe poza miejscem wskazanym w deklaracji w części E, a przebywający tam jedynie czasowo. 

Należy wskazać dokładny okres przebywania czasowego lub planowany okres przebywania. Zmiana terminu pobytu oraz liczby osób wymaga 

zmiany deklaracji.  
5 Iloczyn liczby mieszkańców x stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – określona uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej – niższa w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów. 
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H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*

Imię i nazwisko Data Podpis 

J. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie: 

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej

wysokości, 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 2014 r., poz 1619 z

późniejszymi zmianami)

Objaśnienia 
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1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

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.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Kuźnia

Raciborska w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, w drodze decyzji, określi

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej

przez radę gminy 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.

4. 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.

5. W przypadku, gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji

należy dołączyć dokument  pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2014 poz. 1628 ze zm.).

6. Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną

deklarację; w takim przypadku w części D deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych

współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych

współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający wspólną deklarację

podpisują deklarację w części I deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia

wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli,

wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć odrębne deklaracje.

Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację.

7. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4 lub

przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres.

W części G 

Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy, spółdzielnie, wspólnoty 

mieszkaniowe oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki 

mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w 

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

opłaty. 


