
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/380/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2016 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB 

RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy  Piekary Śląskie    

Miejsce składania: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 i Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Pierwsza deklaracja (obowiązująca od ………………..............) 

Zmiana danych (obowiązująca od ………………..............) 

Korekta deklaracji (obowiązująca od ………………..............)                 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Właściciel                                                      Współwłaściciel                           Użytkownik wieczysty 

Zarządca nieruchomości wspólnej                Inny  

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Osoba fizyczna                                           Osoba prawna                             Inny podmiot 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) /  Pełna nazwa (dot. osób prawnych) 

 

 

 

 

 

 

5. PESEL (dot. osób fizycznych) 

 

6. REGON 7. NIP 

8. Numer telefonu 9. Adres poczty elektronicznej 

 

 

 

 



 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina  14. Ulica 

 

15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby) 

20. Kraj 21. Województwo 22. Powiat 

23. Gmina 24. Ulica 

 

25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 28. Kod pocztowy 29. Poczta 

E. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ NIECZYSTOŚCI 

30. Gmina 

    Piekary Śląskie 

31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 

34. Kod pocztowy 35. Numer działki 

36. Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                 zabudowa jednorodzinna                                                   zabudowa wielorodzinna 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady zbierane będą w sposób:  

      (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                 selektywny                                                                         nieselektywny 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w dziale E niniejszej 

deklaracji 

38 

Wysokość stawki opłaty 

(Należy wybrać odpowiednią stawkę zgodnie z obowiązującą Uchwały Rady Miasta 

Piekary Śląskie w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zależności od wybranego sposobu zbierania odpadów) 

39 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wynosi: 
(Wpisać iloczyn poz. 38 i 39) 

 

40 

G. ZAŁĄCZNIKI (zaznacz właściwy kwadrat) 

  Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 

  Dokument potwierdzający ustanowienie zarządcy - w przypadku zarządcy nieruchomości wspólnej. 



H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /  

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

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

                   (miejscowość i data)                                                                                          (czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r. poz. 599 z późn. 

zm.). 

Objaśnienia: 

1. Białe pola deklaracji należy wypełnić czytelnie komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi 

literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. Deklarację należy złożyć osobiście do Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 lub 

Bytomskiej 92, 41-940 Piekary Śląskie lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres, bądź złożyć za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do 

Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92 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. 

4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 

zamieszkuje mieszkaniec.  

5. 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. 

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

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, 

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.  

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piekary 

Śląskie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 


