
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
    

      
……………………………………….. 
Potwierdzenie wpływu deklaracji 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
 

 

Podstawa prawna: Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 
  z późn. zm.). 
 

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: Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4  

A.  ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

Zarząd Związku Mi ędzygminnego „Gospodarka Komunalna”: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4  

B.  OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

        deklaracja składana po raz pierwszy   

        zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zmiany)  
  -   -     

(dzień-miesiąc-rok) 

C.  DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWI ĄZANEGO DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej) 
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą 

2. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej   osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

  osoba prawna        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

3. Nazwisko i imię*/ pełna nazwa** 
 
 
 
 

4. Imiona rodziców*  
 
 

5. Identyfikator podatkowy (PESEL*/NIP**) 
 

6. Identyfikator REGON** 
 

7. Nr telefonu, adres e-mail (nieobowiązkowy) 
 
 

D. ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi) 
     ADRES SIEDZIBY (dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi) 

8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

 

11. Gmina 

 

12. Ulica 

 

13. Nr domu 

 

14. Nr lokalu 

 

15. Miejscowość 

                   

16. Kod pocztowy 

 

17. Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 
     (UWAGA: dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację) 

18. Gmina 19. Ulica 

 

20. Nr domu 

 

21. Nr lokalu 

 

22. Miejscowość 

 

23. Kod pocztowy 

 

24. Poczta 

 

25. Obręb oraz numer ewidencyjny działki z ewidencji gruntów i budynków (należy podać w przypadku nieruchomości niezabudowanej 
oraz w przypadku braku nadanego numeru budynku) 
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F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMO ŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

26.  
   własność    współwłasność    zarząd lub użytkowanie     posiadacz samoistny  

             użytkowanie wieczyste    posiadacz zależny (najem, dzierżawa, użyczenie)    inne………….. 

G. OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

27. Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane w sposób: 

 selektywny*      nieselektywny** 

* tj. będą podlegać wstępnej segregacji (rozdzieleniu) do worków lub pojemników na odpady (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku) 

** tj. nie będą podlegać wstępnej segregacji i wszystkie trafią do pojemnika/pojemników na zmieszane odpady  

28. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni) będą gromadzone 
w kompostowniku, a uzyskany kompost będzie wykorzystany na potrzeby własne. 

 tak       nie 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

29. Rodzaj prowadzonej działalności na terenie nieruchomości (w przypadku kilku, proszę podać główną): 

 

 

na której znajduje się/pracuje (należy podać liczbę): 

1) pracowników osób 

2) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku osób 

3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym szt. 

4) łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, pensjonacie itp. szt. 

5) ogródków działkowych  szt. 

6) grobów szt. 

POJEMNIKI (WORKI) NA ODPADY KOMUNALNE WYTWARZANE NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI 
(należy podać liczbę pojemników/worków z odpadami zmieszanymi i odpadami gromadzonymi selektywnie, wytwarzanymi w ciągu miesiąca na 
danej nieruchomości)  

Ilość pojemników Ilość worków Rodzaj pojemnika / worka na odpady 
komunalne 0,11-0,12 m3 0,24 m3 1,1 m3 …….* m3 worek 

a) odpady zmieszane      

b) odpady segregowane – papier (kolor 
niebieski) 

     

c) odpady segregowane – szkło (kolor 
zielony) 

     

d) odpady segregowane – tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe (kolor żółty) 

     

e) odpady segregowane – odpady zielone 
(kolor brązowy lub inny) 

     

Razem:      

Stawka opłaty ** zł zł zł zł zł 

Wysokość opłaty miesięcznej za 
pojemniki /worki  (iloczyn liczby 
pojemników/worków i stawki opłaty) 

zł zł zł zł zł 

SUMA opłaty miesięcznej za pojemniki/worki  
30. 

                                                              zł 

*     podać pojemność stosowanego pojemnika 
**stawka opłaty określona w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. 
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I . ZAŁĄCZNIKI  (jeżeli są dołączane do deklaracji) 

1.  

2. 

J. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE*  

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

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

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

* Proszę wskazać dokładną lokalizację pojemników (m.in. nr działki, nr posesji lub inne orientacyjne punkty pozwalające zlokalizować miejsce ich 
ustawienia). Każdorazowo należy informować o zmianie lokalizacji pojemników. Jeśli właściciele nieruchomości oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą korzystają z pojemników, w których są zbierane odpady przez innych właścicieli nieruchomości (pojemniki wspólne), należy wskazać 
lokalizację tego pojemnika wraz z informacją, że jest to pojemnik wspólny. 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO OŚWIADCZENIE  (niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że są mi znane przepisy art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia 
właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” oraz art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

31. Data 
 

32. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

L. ADNOTACJE ORGANU: 
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POUCZENIE:  

1. Opłaty, bez wezwania, należy wpłacać na numer rachunku bankowego, który po weryfikacji danych zawartych w deklaracji zostanie 
wysłany do każdego składającego deklarację.  

2. W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 2012 roku poz. 1015 z późn. zm.). 

3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 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. 

4. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć 
w siedzibie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 32–500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4 w terminie do 15 czerwca 
2013 r.  

5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w siedzibie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 32-500 
Chrzanów ul. Piłsudskiego 4 deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstającymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w siedzibie Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Komunalna” 32–500 Chrzanów ul. Piłsudskiego 4 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

7. Informacja na potrzeby sporządzania deklaracji przeznaczona dla użytkowników lokali u żytkowych (w budynkach 
wielolokalowych), w których wytwarzane są odpady komunalne – wzór informacji Zarządca przekazuje do wypełnienia 
użytkownikom lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych, w których wytwarzane są odpady komunalne. Na podstawie 
informacji złożonych przez użytkowników poszczególnych .lokali użytkowych, Zarządca składa deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarządca zobowiązany jest przechowywać ww. informacje i w przypadku weryfikacji 
danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, przedstawić Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości organu weryfikującego, co do danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie 
wezwany do przedłożenia dodatkowych dokumentów określonych w uchwale Zgromadzenia Związku w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

9. Uchwały przywołane w deklaracji dostępne są w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, Biurze Związku, na stronie 
internetowej www.mzgk.chrzanow.pl, a także zostały podane do publicznej wiadomości. 

10. Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą przetwarzane dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych 
wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

 
 
Objaśnienia: 
 

Nieruchomość – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny 
przedmiot własności, jak również budynki trwale związane lub część takich budynków. 

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Zarządca nieruchomości – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy wspólnot 
mieszkaniowych, administracja mieszkań komunalnych, zarządcy spółdzielni mieszkaniowych i TBS oraz inne formy wspólnego zarządu. 

Posiadacz nieruchomości – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

Przedsiębiorca odbierający odpady – rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa 
w art. 6d ustawy i z którym zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli Zwi ązek Międzygminny „Gospodarka 
Komunalna”, zawarł umowę. 

Odpady komunalne – rozumie się przez to, zgodnie z ustawą o odpadach, odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  

Odpady zielone – rozumie się przez to, zgodnie z ustawą o odpadach, odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, z także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. 

Selektywne zbieranie odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów w oddzielnych pojemnikach lub workach, z podziałem na: 
papier i opakowania z papieru – worek lub pojemnik niebieski; tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – worek lub 
pojemnik żółty, szkło i opakowania ze szkła – worek lub pojemnik zielony, odpady zielone – worek brązowy (lub w innym kolorze, 
czytelnie oznakowany) oraz pozostałe odpady (tzw. odpady zmieszane) – pojemnik czarny (lub w innym kolorze, czytelnie oznakowany). 
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