
UCHWAŁA NR VI/32/2015
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 
197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z 24 października 2012 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 4798), wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2015r.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie

Czesław Krzystała

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2015 r.

Poz. 2170



POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIRUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) 
PESEL – w przypadkupodatników będących osobami fizycznymi objętymi 
rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub 
niebędących zarestrowanymi podatnikami podatku od towaru i usług. 
NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi 
ewidencyjnemu. 
 
...............................................................................  

DEKLARACJA*  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Nr ewidencyjny 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
Składający: 
 
 
 
 
Miejsce składania: 
 
Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 
 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
 
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. 
 
Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów 
 
Burmistrz Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów  
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □   1. Pierwsza deklaracja                                                    □   2. Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (władającego nieruchomością: właściciela, 
współwłaściciela, wieczystego użytkownika, zarządcy nieruchomości.) 

 
* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną         ** dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną 
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  □   1. osoba fizyczna                       □   2. osoba prawna                 □   3. jednostka organizacyjna, w tym spółka  
                                                                                                                                                nieposiadająca osobowości prawnej 
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  □  1. Właściciel             □  3. Użytkownik wieczysty            □  5. Posiadacz samoistny             □  7. Posiadacz zależny  

  □  2. Współwłaściciel   □  4. Współużytkownik wieczysty   □  6. Współposiadacz samoistny   □   8. Współposiadacz zależny 

Nazwisko i Imię* / Nazwa pełna** 
 
Identyfikator REGON** Numer telefonu  

 
e-mail 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

* integralną częścią deklaracji są objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji. 

Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 marca 2015 r.
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA. 
 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Numer/y działki 

Nieruchomość jest: 
1. □ zamieszkała  
(nieruchomość na której stale zamieszkują mieszkańcy) 
 
 
 
Właściciele takich nieruchomości nie 
wypełniają działów E i F. 

2. □ niezamieszkała  
(nieruchomość na której nie zamieszkują stale mieszkańcy, 
tj.: nieruchomość zamieszkała sezonowo (np. domki 
letniskowe), hotel, nieruchomość, na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza) 
Właściciele takich nieruchomości nie 
wypełniają działów D i F. 

3. □ w części zamieszkała i w części 
niezamieszkała 

(jedna część nieruchomości spełnia częsci warunki z punktu 1, druga 
część nieruchomości spełnia częsci warunki z punktu 2) 
Właściciele takich nieruchomości wypełniają 
działy D, E i F. 

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ. 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

…………………… osób. (podać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości)  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………. zł. 
(iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość 

oraz stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach) 

(słownie złotych .............................................................................................................................................) 

Zwiększenie ilości osób zamieszkałych 
na nieruchomości nastąpiła w wyniku: 
□ narodzin, 
□ przeprowadzki w obrębie miasta,  
□ przeprowadzki z innej gminy, 
□ przeprowadzki z innego państwa, 
□ ............................................................... 

Zmniejszenie ilości osób zamieszkałych 
na nieruchomości nastąpiła w wyniku: 
□ śmierci 
□ przeprowadzki w obrębie miasta,  
□ przeprowadzki do innej gminy, 
□ przeprowadzki do innego państwa, 
□ ............................................................... 

Data zmiany ilości 
mieszkańców: 

 
 
......................................... 

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ. 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji powstają odpady 
komunalne w niżej wymienionej ilości:  

Pojemnik 
Rodzaj pojemnika 

Ilość pojemników do 
opróżnienia na miesiąc Wysokość opłaty 

Miesiąc 
[120 l, 240 l, 1100 l, KP-7] 

Ilość pojemników 
na nieruchomości 

Ilość 
odbiorów 

w miesiącu [kol. 3 x kol. 4] [kol. 5 x stawka za 
pojemnik] 

1 2 3 4 5 6 
     Styczeń      
     Luty      
     Marzec      
     Kwiecień      
     Maj      
     Czerwiec      
     Lipiec      
     Sierpień      
     Wrzesień      
     Październik      
     Listopad      
     Grudzień      

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi [suma kol. 6]:  
 
 
Co po przeliczeniu daje opłatę miesięczną w wysokości: ……………….…. zł. (1/12 opłaty rocznej) 

(słownie złotych .............................................................................................................................................) 
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F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ  
I W CZĘSCI NIEZAMIESZKAŁEJ. (Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość, o której mowa w dziale D, a w części nieruchomość, o której mowa w dziale E) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji, odpady komunalne 

powstają w sposób określony w działach D i E.  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi  .....….………zł. 
(suma opłat z działów D i E) 

(słownie złotych ..............................................................................................................................................) 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 
 
1. ................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................... 

4.  ................................................................................................................................................................... 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej 
wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość 
danych zamieszczonych w deklaracji. 
 
 
……….....…………, dnia…….........…………                                                                 ................................................................... 

(miejscowość i data)                                                                                                                             (czytelny podpis) 
I. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 

A. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 
1945 z późn. zm.) 

B. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Pszów 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. 

C. 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 Miasta Pszów 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. 
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Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji: 
 

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownikcy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
Dział A należy oznaczyć znakiem X właściwy kwadrat: kwadrat nr 1 jeżeli deklaracja dla danej nieruchomości jest składana po raz 

pierwszy; kwadrat nr 2 jeżeli deklaracja jest składana w wyniku zmiany danych. 
Dział B dane składającego deklarację, czyli władającego nieruchomością (właściciela, współwłaściciela, wieczystego 

użytkownika, zarządcy nieruchomości). 
Rodzaj własności, posiadania: 

1. Właściciel to osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości.  
2. Współwłaściciel to osoba, która wspólnie z innymi osobami posiada tytuł prawny do nieruchomości.  
3. Użytkownik wieczysty to osoba, która posiada nieruchomość w wieczystym użytkowaniu. 
4. Współużytkownik wieczysty to osoba, która wspólnie z innymi osobami posiada nieruchomość w wieczystym użytkowaniu. 
5. Posiadacz samoistny to osoba, która nieruchomością faktycznie włada jak właściciel. Można być posiadaczem samoistnym, 

nie będąc równocześnie właścicielem nieruchomości (np. w przypadku nieuregulowanej własności po śmierci właściciela). 
Ważna jest sama wola władania nieruchomością we własnym imieniu, a nie tytuł prawny do niej.  

6. Współposiadacz samoistny to osoba, która wspólnie z innymi osobami faktycznie włada nieruchomością jak właściciel.  
7. Posiadacz zależny to osoba, która faktycznie włada nieruchomością jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub 

mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (na podstawie np. umowy dzierżawy, 
najmu, itd.) 

8. Współposiadacz zależny to osoba, która wspólnie z innymi osobami faktycznie włada nieruchomością jak użytkownik, 
zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (na 
podstawie np. umowy dzierżawy, najmu, itd.) 

Dział C dane nieruchomości, dla której składana jest deklaracja: podać pełny adres nieruchomości, numer ewidencyjny działki na 
której ta nieruchomość się znajduje. W części tej należy określić poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu znakiem X czy 
nieruchomość jest zamieszkała, niezamieszkała czy też w częsci zamieszkała i w części niezamieszkała.  

W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 zamieszkała - nie wypełnia się działów E i F.  
W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 niezamieszkała - nie wypełnia się działów D i F.  
W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 w części zamieszkała i w części niezamieszkała – wypełnia się działy D, E i F 

Dział D przeznaczony jest dla nieruchomości na których stale zamieszkują mieszkańcy.  
Należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wliczyć w następujący sposób: należy 
pomnożyć ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawkę opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie 
Nr XXIV/161/2012 z dnia 24 października 2012 r. z późn. zm.  
Stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi 8,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie. 

Dział E przeznaczony jest dla nieruchomości na których nie zamieszkują stale mieszkańcy, tj.: dla nieruchomości zamieszkałych 
sezonowo (np. domki letniskowe), dla hoteli, dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.  
Należy wypełnić tabelę podając, ilość i rodzaj pojemników, w których mają być gromadzone odpady komunalne na 
nieruchomości, określić ile razy w miesiącu pojemniki trzeba opróżnić (ile razy zadeklarowane pojemniki się wypełnią) oraz 
podać ile pojemników należy opróżnić w poszczególnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy obliczyć mnożąc liczbę zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości 
oraz stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie 
Nr XXIV/161/2012 z dnia 24 października 2012 r. z późn. zm.  
Stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi:  

- za każdy pojemnik o pojemności 120 l.  -   17,00 zł 
- za każdy pojemnik o pojemności 240 l.  -   28,00 zł 
- za każdy pojemnik o pojemności 1100 l.  -   75,00 zł 
- za każdy pojemnik KP-7    - 450,00 zł 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wliczyć w następujący sposób: należy 
obliczoną w tabeli opłatę roczną podzielić przez 12 miesięcy. 

Dział F przeznaczony jest dla nieruchomości, które części spełniają warunki z działu D i w części z działu E. Właściciele takich 
nieruchomości określają odrębnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla obu części nieruchomości wypełniając 
działy D i E, a następnie w dziale F sumują obie wartości celem ustalenia opłaty dla całości nieruchomości. 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wliczyć w następujący sposób: należy 
zsumować wyliczoną opłatę miesięczną z działu D i opłatę miesięczną z działu E. 

Dział G należy wpisać dokumenty załączone do deklaracji. 
Dział H Podpis złożony w części H stanowi: 

- poświadczenie zgodności danych przedstawionych w deklaracji ze stanem rzeczywistym, 
- oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 

Karnego, który stanowi: “kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.”  

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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