
UCHWAŁA NR 157/XIX/2016
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kłobuck w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ulicy 11 Listopada 6 ( pokój nr 25) w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 254/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2012 r 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl., poz.1390 ).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku

Danuta Gosławska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lutego 2016 r.

Poz. 1104



POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

DEKLARACJA 
O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

SKŁADANA  PRZEZ  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 
POŁOŻONYCH  NA  TERENIE  GMINY  KŁOBUCK

Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

Składający:                      Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Organ właściwy
do przyjęcia deklaracji:   Burmistrz Kłobucka, ul. 11 Listopada 6,   42-100 Kłobuck.

Miejsce składania
deklaracji:                       Urząd Miejski w Kłobucku
                                        ul. 11 Listopada 6
                                        42-100 Kłobuck  
                                        (sekretariat – pokój nr 25)

A. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI
Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji 1)

  Pierwsza deklaracja
  Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

B. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ
Składający: 1)

 Osoba fizyczna        Osoba prawna        Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię / Pełna nazwa

…..............................................................................................................................
PESEL (osoby fizyczne) NIP (nie dotyczy osób fizycznych) REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

Rodzaj podmiotu składającego deklarację 1)

 właściciel          współwłaściciel           użytkownik wieczysty          współużytkownik wieczysty

 posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ............................................................

 inny  (np. zarządca) .................................................

   ADRES  ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj Województwo Powiat

Gmina Miejscowość Kod pocztowy i poczta

Ulica
  

Nr domu Nr lokalu Nr  telefonu *)
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C. DANE  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 2)

Miejscowość Kod pocztowy i poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu

Numer/y  działki/ek *)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje/-ją :
                               
 C 1. -…........ 3)

 osoba (osób) /-by nie posiadająca/-ce Karty Dużej Rodziny

 C.2 -.............3)
 osoba (osób) /-by  posiadająca/-ce Kartę Dużej Rodziny

Na terenie nieruchomości zameldowana/-ych jest …............ 3)    osoba / osób

Przyczyną nieobecności….............. 3)   osoby /osób jest..................................................................4))

D.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady 
Miejskiej  w Kłobucku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia 
stawki takiej opłaty 5)

1.

        
                                                                    zł/osobę

Wyliczenie miesięcznej opłaty

                           a                            b                            C
 Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość wskazana 
w rubryce C1

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty
( iloczyn liczb podanych w 

kolumnie D.1 i D.2)

D.1 D.2 D.3

     …...........................         …..........................zł                 …....................zł/miesiąc

  Liczba osób posiadających Kartę 
Dużej Rodziny ( liczba   wskazana 

w rubryce C2)

                    Stawka opłaty     Wysokość miesięcznej opłaty
( iloczyn liczb podanych w 

kolumnie D.4 i D.5)

D.4 D.5 D.6

 …...........................   …..........................zł                 …....................zł/miesiąc

3. Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  ( należy wpisać sumę opłat z pozycji  D.3 i D.6 )

D.7

               …....................zł/miesiąc
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E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,   poz. 2135.)  
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania i poboru (lub egzekucji) 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

..................................................................  
 (miejscowość, data) 

..................................................................  
  (czytelny podpis)

Pouczenie:
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 2014  r., poz.  
1619 z późn. zm.)

Objaśnienia:
1. Właściciel  nieruchomości  zamieszkałej  jest  obowiązany  złożyć  Burmistrzowi  Kłobucka  deklarację 

o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć 
Burmistrzowi Kłobucka 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.

3. Zgodnie  z  art.  6o  ustawy  w  razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi,  albo  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji 
Burmistrz  Kłobucka  określi,  w  drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

________________________________________
*) wypełnienie pola nie jest wymagane
1)  Należy zaznaczyć właściwy kwadrat
2)  Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację
3)  Należy podać liczbę osób
4)  Należy podać przyczyny nieobecności osoby/osób zameldowanych np. studia poza miejscem zameldowania 
5)  W  przypadku  wyboru  metody  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  należy  wybrać  stawkę 
podstawową, a przy wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę wyższą.
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