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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,  

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 

 

                                     

1. PESEL  2. NIP  3. Regon 

 

  

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI   

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 

ze zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno, 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26 -300 Opoczno. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 BURMISTRZ OPOCZNA 
ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe pole znakiem „x”) 

  
 
 Pierwsza deklaracja 

 
 
Data powstania obowiązku opłaty       ………………….…………..……………. 
                                                                      (dzień, miesiąc, rok) 

 
 
 Deklaracja zmieniająca (nowa)  

 
 
Data powstania obowiązku opłaty  ……………..…………..……………. 
                                                                      (dzień, miesiąc, rok) 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  
 
 właściciel     współwłaściciel         inny podmiot władający nieruchomością  
  
 
 użytkownik wieczysty             jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 Imię (Imiona) i Nazwisko / Nazwa Podmiotu  
 
 
 
 
 
 Nr telefonu Adres e-mail 

 
 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA /  SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnić puste pola) 

  Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica  Numer domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/324/2016 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 28 grudnia 2016 r. 
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C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż podany w części C.2.) 

 Kraj  Województwo  Powiat 

Gmina  Ulica  Numer domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy  Poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić puste pola) 

 Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu 

E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
 zabudowa jednorodzinna i zagrodowa  zabudowa wielolokalowa 

E.1 OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI 
ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE BĘDĄ W SPOSÓB: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  selektywny (odpady segregowane)           nieselektywny (odpady zmieszane) 

 Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne, które są zbierane 
w sposób selektywny wynosi:* 

 

 ……………...........   zł od osoby / miesiąc 

Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne, które nie są 
zbierane w sposób selektywny wynosi:* 

 

……………………..   zł od osoby / miesiąc 

*Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 
 

 E.2. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI, 
ZAMIESZKUJE: 

 
Łączna liczba zamieszkałych osób 

……………. 

E.3 OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  

 

Liczba osób  ……………..   x stawka opłaty   …………….   zł 

 

 

Opłata za miesiąc   ………………………   zł 

 

Opłata za okres rozliczeniowy (suma za 3 miesiące) ……………… zł 

 F. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI 

 Imię (Imiona) Nazwisko/Nazwiska (w przypadku reprezentacji wieloosobowej) 

Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc - rok) Podpis/Podpisy (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób 
reprezentujących właściciela nieruchomości 
 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 Data przyjęcia  
 

Podpis (pieczęć) przyjmującego 
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Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami dnia 17 czerwca 1966 r.          
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 599). 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Opoczna określa w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.                 
z 2016 r., poz. 250 ze zm.) 
 
 
 
 

Objaśnienia 
1. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy podmiot nie składał wcześniej deklaracji                           

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. Pole „Deklaracja zmieniająca (nowa)” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć   
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną zamieszkałą nieruchomość, wówczas składa odrębne 
deklaracje dla każdej nieruchomości. 

4. Ilekroć w deklaracji mowa jest o zbieraniu w sposób selektywny – rozumie się przez to zbieranie i odbieranie odpadów 
komunalnych w sposób wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno. 

5. Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku        
w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. 
 

Informacje uzupełniające 

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w deklaracji płatna jest bez wezwania z dołu 
w terminach: 
a) styczeń, luty, marzec – do 31 marca danego roku, 
b) kwiecień, maj, czerwiec – do 30 czerwca danego roku, 
c) lipiec, sierpień, wrzesień – do 30 września danego roku, 
d) październik, listopad grudzień – do 20 grudnia danego roku. 
Opłatę uiszczać należy w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie lub przelewem na rachunek bankowy. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
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. 

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) 
informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Opocznie, ul. Staromiejska 6. Celem 
zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa w tym: ewidencja deklaracji, ewidencja 
finansowo-księgowa w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz 
windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
weryfikacja prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każdy właściciel 
nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z art. 6m ust. 1 , ust. 1a i ust. 1 b ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). Każdej osobie fizycznej 
przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą. Podanie telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne.  

4. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa 
może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal 
podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za 
kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 
 


