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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH) 
 

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

NAZWA ORGANU, KTÓREMU SKŁADANA JEST DEKLARACJA: BURMISTRZ MIASTA SKOCZOWA 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: URZĄD MIEJSKI W SKOCZOWIE RYNEK 1 43-430 SKOCZÓW 
POUCZENIE: niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z  dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
w związku z art. 6n ust. 1 i art. 6q ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Składający deklarację ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w deklaracji – 
zgodnie z art. 56 kodeksu karnego skarbowego. 

I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1.  ZŁOŻENIE PIERWSZEJ DEKLARACJI 
 

___ . ___ . ______ 
(dd/mm/rrrr) 

- data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca 
(powstania obowiązku) 

2.  
ZŁOŻENIE KOLEJNEJ DEKLARACJI 
(zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji) 

 
___ . ___ . ______ 

(dd/mm/rrrr) 

- data zaistnienia zmiany 

3.  WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU 
 

___ . ___ . ______ 
(dd/mm/rrrr) 

- data wygaśnięcia obowiązku 

II. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

1. ADRES NIERUCHOMOŚCI W GMINIE SKOCZÓW: 
 

MIEJSCOWOŚĆ: ............................................................. ULICA: ...................................................................... NR DOMU: ............... NR LOKALU: ............... 
 

 
INNE DANE NIERUCHOMOŚCI (jeżeli nie nadano numeru porządkowego) : .............................................................................................................................................. 
 

2.PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOSCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 TYLKO CELE MIESZKANIOWE 

 
NIE TYLKO CELE MIESZKANIOWE 

 

 

OBSŁUGA BIUROWA 
DZAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 
 

 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

III. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

1. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej) 

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

2. STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 
 

- OSOBA FIZYCZNA  - OSOBA PRAWNA  - JEDNOSTKA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

3. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej) 

PESEL   NIP  

4. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 WŁAŚCICIEL 
 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL – LICZBA WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI ............................................... 

 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
 

 NAJEMCA/DZIERŻAWCA 

 

 ZARZĄDCA 
 

 ZARZĄD  INNA FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ ..................................................................................... 

5. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ (dotyczy osób fizyczny) / SIEDZIBA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej) 

 
KRAJ: 
 

WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

 
GMINA: 
 

MIEJSCOWOŚĆ: ULICA: 

 
NR DOMU: 
 

NR LOKALU: KOD POCZTOWY: 

 
NR TELEFONU: 

ADRES EMAIL: 

6. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ – ADRES DO DORĘCZEŃ (należy wypełnić jeżeli adres do doręczeń jest inny niż 
adres zamieszkania/siedziba) 

 
KRAJ: 
 

WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

 
GMINA: 
 

MIEJSCOWOŚĆ: ULICA: 

 
NR DOMU: 
 

NR LOKALU: KOD POCZTOWY: 
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IV. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW (NALEŻY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT I WPISAĆ DANE) 
 

 PEŁNOMOCNICTWO      SZTUK: .................. 
 

 INNE: .............................................................................................................................  SZTUK: ........... 

V. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

1. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
 

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

OSOBA/OSOBY/OSÓB 

 

2. STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (określona w stosownej 
uchwale Rady Miejskiej Skoczowa) 
 

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

ZŁOTYCH/OSOBĘ/MIESIĄC 

 

3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI (liczba osób pomnożona przez stawkę opłaty) 
 

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

ZŁOTYCH/MIESIĄC 

 

4. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 
KWARTAL KALENDARZOWY(miesięczna opłata pomnożona przez 3) 
 

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

ZŁOTYCH/KWARTAŁ 

VI. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym: 
 

 
 

____ . ____ . ________ r. 
data 

 

........................................................................... 
podpis 

 

VII. ADNOTACJE URZĘDOWE 

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM: DATA ____ . ____ . ______ R. PODPIS ......................................................... 
 

 

 
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI 

 
CZEŚĆ I 
Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego, tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
Kolejną deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np.: 
zmiana liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe. 
CZEŚĆ II 
Budynek służy tylko do celów mieszkaniowych - w budynku występują wyłącznie lokale, w których zamieszkują mieszkańcy, tj. służące tylko i wyłącznie dla celów 
mieszkaniowych. 
Budynek służy nie tylko do celów mieszkaniowych - w budynku występują lokale, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. lokale mieszkalne, w których oprócz zamieszkiwania prowadzona 
jest np. działalność. 
CZEŚĆ III 
W przypadku: 
- osób fizycznych - należy podać imię i nazwisko składającego deklarację, 
- spółek oraz innych podmiotów niebędących osobą fizyczną - należy podać nazwę oraz w przypadku, gdy we wpisie dokonanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 
przewidziano kilka sposobów reprezentowania danego podmiotu, należy opisać tylko jeden sposób reprezentacji, zgodnie z którym osoba/y uprawniona/e do 
reprezentowania danego podmiotu złoży/ą podpis/y pod oświadczeniem zawartym w części VI deklaracji. 
Jeżeli składającym deklarację jest osoba fizyczna należy podać PESEL, natomiast jeżeli składającym deklarację jest spółka lub inny podmiot niebędący osobą 
fizyczną należy podać NIP. 
Jeżeli deklaracja składana jest przez współwłaściciela należy podać liczbę wszystkich współwłaścicieli włącznie ze współwłaścicielem składającym deklarację. 
Należy podać adres zameldowania albo stałego pobytu (w przypadku osób fizycznych) albo adres siedziby (w przypadku, gdy składającym deklarację jest spółka 
lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną).  
Adres e-mail oraz numer telefonu - pole nieobowiązkowe - można podać; wskazane dane w celu ułatwienia kontaktu oraz umożliwienia przekazania 
dodatkowych informacji.  
W razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, strona obowiązana jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. Obowiązek ten 
dotyczy również osób fizycznych będących nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń 
zgłaszane jest organowi podatkowemu właściwemu w sprawie. 
Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację, należy wpisać dane właściciela nieruchomości, natomiast podpis na deklaracji 
składa pełnomocnik. 
CZEŚĆ IV 
Pełnomocnictwo winno być opłacone, o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie przewidziano zwolnienia z poniesienia opłaty -wysokość opłaty skarbowej 
została określona we wskazanej ustawie. 
CZĘŚĆ V 
Należy zadeklarować liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Stawki opłat określono w stosownej uchwale Rady Miejskiej Skoczowa. 
CZEŚĆ VI 
Podpis na deklaracji składa: 
-osoba fizyczna, albo 
-osoba/y reprezentująca/e osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, albo 
-pełnomocnik. 
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