
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 2019r. poz. 2010 z późniejszymi zmianami). 
 
Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników  
                                         wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub  
                                         użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością.  
 
Miejsce składania:           Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 
 
Organ właściwy  
do przyjęcia deklaracji:   Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

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

   □  Nowa deklaracja                                      .………………………………………    
                                                                                            (data zaistnienia zmiany) 

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

     □   Wygaśnięcie obowiązku                           …………………………..…………. .                                                                            
                                                                                         (data wygaśnięcia obowiązku) 
  
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* osoba fizyczna                                           ** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną 
 
 
□ osoba fizyczna             □ osoba prawna          □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 
Imię i Nazwisko */ Pełna nazwa ** 
 
 
 
 
 
Identyfikator PESEL*/REGON** 
 

NIP** 
 
 
 

Nr telefonu (nieobowiązkowy)  
 
 
 

Adres e-mail (nieobowiązkowy) 

 
Składający: 

□ właściciel                                      □ współwłaściciel                          □ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca                                  □ inny podmiot władający nieruchomością 
     nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
 
 
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
Kraj Województwo 

 
 

Powiat 
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 

Nieruchomość jest: zaznaczyć właściwy kwadrat 
W przypadku zakreślenia:   1 – wypełnić część D,E i F lub G,      2 – wypełnić część H      3 – wypełnić część D,E,F i H lub G i H 
 

1.  □  zamieszkała                2.  □  niezamieszkała                   3. □ w części zamieszkała oraz  
                                                                                                                                                 w części niezamieszkała 
 



C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
(wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

 
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
 
 
……………………………………… 
(należy podać liczbę mieszkańców) 
 
E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 
 
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

       □       □    
                 Tak                  Nie 
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

 
Liczba osób 

Stawka miesięczna za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w złotych 
 

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w złotych 

a b c = a * b 
 
do 4 mieszkańców 
 

   

 
powyżej 4 mieszkańców 
 

 
 

  

 
Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w złotych (suma opłat z c) 

 
 

F.1 ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI 
JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Tak” w części E deklaracji należy 
podać kwotę zwolnienia w złotych 
(iloczyn liczby mieszkańców z części D i wysokości zwolnienia) 

 

F.2 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Z UWZGLĘDNIENIEM ZWOLNIENIA  
 
Różnica opłat F-F1 w złotych 
 

 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne) 

Liczba osób 
zamieszkujących 
lokal mieszkalny 

Stawka 
miesięczna za 

gospodarowanie  
odpadami 

komunalnymi      
w złotych 

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

w złotych 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

Iloczyn opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi                
i liczby lokali 
mieszkalnych             

w złotych 
a b c = a * b d e = c * d 
 

1 osoba 
 
 

   

 
2 osoby 

 
 

   

 
3 osoby 

 
 

   

 
4 osoby 

 
 

   



Liczba osób 
zamieszkujących 
lokal mieszkalny 

Stawka 
miesięczna za 

gospodarowanie  
odpadami 

komunalnymi          
w złotych 

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

              w złotych 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

Iloczyn opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi           
i liczby lokali 
mieszkalnych          

w złotych 

Iloczyn 
stawki opłaty 
i liczby osób 

Suma 
wierszy         

z kolumny c 

 a b c = a * b c1 d e = c1 * d 

 
5 osób 
 

 
4 

     

 
1 

  

 
6 osób 

 
4 

     

 
2 

  

 
7 osób 

 
4 

     

 
3 

  

 
8 osób 

 
4 

     

 
4 

  

 
9 osób 

 
4 

     

 
5 

  

 
 

      

   

       

   

       

   

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat                                
z kolumny e) 

 
 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
(dotyczy nieruchomości niezamieszkałych) 
Typ pojemnika Liczba 

pojemników/worków, 
w które wyposażona 
jest nieruchomość 

Stawka opłaty            
w złotych 

Liczba 
pojemników/worków 

z odpadami 
komunalnymi 

odbieranymi  w 
ciągu miesiąca 

Iloczyn stawki 
opłaty  i liczby 

pojemników/worków                  
z odpadami 

komunalnymi 
odbieranymi             

w ciągu miesiąca              
w złotych 

a b c d e = c * d 
 

120 l 
    

 
240 l     

    

 
1100 l 

    

 
4 m3 

    

 
5 m3 

    

 
7 m3 

    

 
9 m3 

    

 
worek 120l  

    

 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych  (suma opłat z kolumny e) 
 

 



I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ  ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB OD INNYCH 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
Liczba nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok 

Iloczyn nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe             
i ryczałtowej stawki opłaty  

a b c = a * b 
 
 
 

 
 
 

 

J. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI 
NIEZAMIESZKAŁEJ 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji, wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
 
……………………   +……………..…..+………………….+…………………..=…………………..………….. ………..zł 
  (opłata z F lub F2 )            (opłata z G)              (opłata z H)             (opłata z I)                 (suma opłat z F lub F2 lub G, H i I) 
 
 
 
 
(słownie złotych………………………………………………………………………………………………………………..) 
 
K. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 
 
 
 
 
 
L. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i nazwisko Data Podpis 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Ł. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity  Dz. U.  z 2019r., poz. 1438  z późniejszymi zmianami ) 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 4.05.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z siedzibą 
przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Burmistrza. Możesz się z nami 
skontaktować w następujący sposób:  
− listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  
− telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy tj. w poniedziałek od 730 do 1700, wtorek 

- czwartek od 730 do 1530, piątek od 730 do 1400. 
− e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl  



2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl, kom 0 694 441 226. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa (t.j Dz. 
U z 2019 r, poz. 900 ze zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub jak długo będzie trwał interes 
prawny administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, (t.j Dz. U z 2019 r poz. 2010 ze zm.) 

 
Objaśnienia 

1. Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, (t.j Dz. U z 2019 r poz. 2010 ze zm.) rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka -  Leszczyny deklarację                
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. 

3. 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 Czerwionka- Leszczyny nową deklarację                        
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

4. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do złożenia deklaracji jest podmiot lub podmioty faktycznie 
władające nieruchomością. W takim przypadku w części B deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane 
pozostałych podmiotów w załączniku do deklaracji, lub mogą w drodze umowy zwartej w formie pisemnej, wskazać 
podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 

5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 
Czerwionka-Leszczyny, przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną. 

6. Załącznikami do deklaracji w szczególności są: 
a. pełnomocnictwo w  przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 
b. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie papierowej. 

 
Część D, F 
Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części F opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 
 
Część E 
Wypełnia właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 
 
Część F1 i F2 
Wypełnia właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w przypadku zaznaczenia w części 
E „tak”. 

Część G 
Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi  sumę iloczynów opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych  obliczoną według stawek opłaty ustalonych uchwałą 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki  opłaty. 
 
Część H 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to 
nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części  H opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników/worków z odpadami komunalnymi 
odbieranymi z danej nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej  w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 
 
Część I 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub właściciel innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata stanowi ryczałtową stawkę opłaty ustaloną uchwałą Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty. 
 
Część J 
Wymieniona w części J opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w częściach 
F,F2,G,H,I.  

 
 
 
 
 
 



Załącznik do 
DEKLARACJI  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
B. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Imię i Nazwisko* / Pełna nazwa** 
 
 
 
 
 
Identyfikator PESEL*/REGON** NIP** 

 
 

Numer telefonu (nieobowiązkowy) Adres e-mail** (nieobowiązkowy) 
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO  
Kraj 
 
 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 
 
 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy Poczta 

 


