Załącznik
do Uchwały Nr XXX/258./2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r.

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ¹
1. Dzień-Miesiąc- Rok

____-____-________
(data wypełnienia)

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1439)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych, w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pl. Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
3. Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie i wpisać datę)
pierwsza deklaracja

nowa deklaracja

korekta deklaracji

____-____-________

____-____-________

____-____-________

(data powstania obowiązku)

( data zaistnienia zmiany)

( data zaistnienia zmiany)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu

(zaznaczyć „X”

we właściwym kwadracie )

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny

D. DANE DOTYCZACE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
5. Składający (zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie)
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

E. DANE IDENTYFIKACYJNE
E.1. Dane podatnika (wypełnia osoba fizyczna – właściciel nieruchomości / inna osoba władająca
nieruchomością / osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
6. PESEL

7. Nazwisko

8. Imię,

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

10. Adres e-mail

11. Nr telefonu

____-____-________
E.2. Dane podatnika (współwłaściciela, wspólnika spółki cywilnej)
12. PESEL

13. Nazwisko

14. Imię

15. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

16. Adres e-mail

17. Nr telefonu

____-____-________

1.

W zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

E.3. Dane podatnika (wypełnia osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, w przypadku
osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą należy podać dane prowadzonej
działalności)
18. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna

19. Nazwa skrócona

20. Nr KRS

21. NIP

22. Nr telefonu

23. Adres e-mail

24. Osoby upoważnione do reprezentowania:2

______________________________________________________podstawa umocowania_________________________________________________________________

Sposób reprezentacji³________________________________________________________________________________________________________________________

E.4. Adres zamieszkania/siedziby składającego deklarację³
25. Ulica

29. Kod pocztowy

26. Nr domu

27. Nr lokalu

28. Miejscowość

30. Poczta

31. Nr działki

E.5. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z E.4
32. Ulica

36. Kod pocztowy

33. Nr domu

34. Nr lokalu

35. Miejscowość

37. Poczta

38. Nr działki

E.6. Adres do korespondencji - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z E.4.
39. Kraj

40. Województwo

41. Powiat

42. Gmina

43. Ulica

44. Nr domu

46. Miejscowość

47. Kod pocztowy

45. Nr lokalu

48. Poczta

Nieruchomość, na której wytwarzane są odpady jest:
49.

2.

3.

50.

51.

zamieszkała

niezamieszkała

(właściciel takiej
nieruchomości wypełnia
część F.1)

(właściciel takiej
nieruchomości wypełnia
część F.2.)

52.

w części zamieszkała
oraz w części
niezamieszkała
(właściciel takiej
nieruchomości wypełnia
część F.1 lub F.2 –
w zależności od charakteru
danego lokalu)

domek letniskowy
lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjnowypoczynkowe
(właściciel takiej
nieruchomości wypełnia
część F.3.)

Należy wpisać imię i nazwisko oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, prokura, umowa spółki, KRS itp. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika,
zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją na odpowiednim
druku oraz dołącza dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).
W przypadku osoby fizycznej należy podać adres zamieszkania, w przypadku pozostałych podmiotów należy podać adres siedziby składającego deklarację.

E.7. Oświadczenie dotyczące zbierania i odbierania odpadów komunalnych (proszę wpisać „X” we właściwy
kwadrat) – Oświadczenie wypełnia się wyłącznie , gdy deklaracja dotyczy okresu, w którym obowiązek selektywnego zbierania
odpadów komunalnych nie został ustanowiony – tj. przed 01.01.2021 r.

Oświadczam, iż odpady z ww. nieruchomości były zbierane i odbierane w sposób:

selektywny

zmieszany

Na nieruchomości wytwarzany jest popiół: Tak / Nie (niewłaściwe skreślić)
Na nieruchomości bioodpady zagospodarowywane są w kompostowniku Tak / Nie (niewłaściwe skreślić)

E.8. Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne (Należy wpisać „X” w wyznaczonym polu - wypełnia wyłącznie właściciel
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady
komunalne w przydomowym kompostowniku)
OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ WYPOSAŻONA JEST W PRZYDOMOWY
KOMPOSTOWNIK, W KTÓRYM KOMPOSTOWANE SĄ WYTWORZONE NA JEJ TERENIE
BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie:
JEDNORODZINNEJ, WIELORODZINNEJ, MIESZANEJ4
53.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E.5.(E.4.)
osób
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miesięczna kwota opłaty (liczbę osób wskazaną w poz. 53 należy pomnożyć przez
kwotę z poz. 54)

54.
zł/osobę
55.
zł/miesiąc

Zwolnienie z części miesięcznej opłaty dla nieruchomości (zwolnienie stanowi iloczyn
liczby osób i wysokości stawki zwolnienia, w przypadku kompostowania bioodpadów w
przydomowym kompostowniku)5

56.

Miesięczna kwota opłaty dla nieruchomości jednorodzinnych , na których bioodpady
będą kompostowane w przydomowym kompostowniku (od kwoty w poz. 55 należy
odjąć kwotę z poz. 56)

57.

zł/miesiąc

zł/miesiąc

Uwaga!
W przypadku nieruchomości wielolokalowych do deklaracji należy dołączyć załącznik NZ

F.2. Dotyczy NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH oraz nieruchomości mieszanych (dla części

niezamieszkałej)
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ [iloczyn ilości pojemników na odpady komunalne danej pojemności (zgodnej z
załącznikiem NN-1 do Deklaracji) i stawki opłaty określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):
Pojemność pojemnika

Ilość pojemników

Stawka

Razem

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

60 l

zł

80 l

zł

120 l

zł

240 l

4

Należy wypełnić, jeśli deklaracja dotyczy zamieszkałej części nieruchomości.
⁵ Dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących swoje bioodpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia określa
odrębna uchwała.

zł

70.

71.

72.

73.

74.

75

76.

77.

78.

1100 l

zł

KP-5

zł.

KP-7

zł
79.

Miesięczna kwota opłaty (suma pozycji 60, 63, 69, 72, 75 i 78)
zł/miesiąc

Uwaga!
Należy wypełnić załącznik NN-2 stanowiący wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej lub w części
niezamieszkałej budynku wielolokalowego.
80. Określenie rodzaju działalności prowadzonej na nieruchomości. Na nieruchomości prowadzony jest następujący rodzaj
działalności: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać ilość punktów prowadzących dany rodzaj działalności na nieruchomości, dopuszczalne jest
zaznaczenie kilku pozycji)

☐ użyteczności publicznej i oświatowej

ilość punktów ……………

(np. szkoła, przedszkole, żłobek, inna instytucja)

☐ gastronomiczna – ilość miejsc konsump. …………
☐ uliczny punkt szybkiej konsumpcji
☐ rzemieślnicza lub usługowa
☐ inna …………………………………………………………………

ilość punktów …………..
ilość punktów ..…………
ilość punktów .…………

☐ handlowa w branży spożywczej

ilość punktów ……….…….

☐ pozostała działalność handlowa

ilość punktów ……………..

☐ biurowa

ilość punktów ……………..

☐ zakład produkcyjny

ilość punktów ………………

ilość punktów ……………

F.3. Dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ilość nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

81.

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

82.
zł
83.

Roczna kwota opłaty (liczbę wskazaną w poz. 81 należy pomnożyć przez kwotę z poz. 82)
zł/rok

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
☐ Załącznik NZ - zestawienie lokali zamieszkałych w części budynku wielolokalowym
☐ Załącznik NN – 1 - zestawienie pojemników na odpady komunalne wytwarzane na nieruchomości
niezamieszkałej lub w części niezamieszkałej budynku wielolokalowego
☐ Załącznik NN- 2 - wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej lub w
części niezamieszkałej budynku wielolokalowego

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(w przypadku wypełnienia części E.1. i E.2. podpisy składają obaj współwłaściciele lub wspólnicy spółki cywilnej)
84. Data

85. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej)

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427)
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego
organu 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. 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 zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

ADNOTACJE URZĘDOWE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich
z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
a) listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl;
3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także
zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
6) mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Załącznikami do deklaracji są:






Załącznik NZ – wykaz ilości osób zamieszkujących nieruchomość wielorodzinną –
wypełnia właściciel, zarządca lub inna osoba mająca nieruchomość w zarządzie lub
posiadaniu, jako potwierdzenie danych w części F.1.
Załącznik nr NN -1 – zestawienie pojemników na odpady komunalne wytwarzane na
nieruchomości niezamieszkałej – wypełnia właściciel, zarządca lub inna osoba mająca
nieruchomość w zarządzie lub posiadaniu, jako potwierdzenie danych w części F.2
Załącznik NN - 2 – wykaz działalności gospodarczych na nieruchomości niezamieszkałej
lub w części niezamieszkałej budynku wielolokalowego – wypełnia właściciel, zarządca
lub inna osoba mająca nieruchomość w zarządzie lub posiadaniu, jako potwierdzenie
danych w części F.2

OBJAŚNIENIA
1. Obowiązek złożenia deklaracji:
a) pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
b) nowa deklaracja – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym następuje zmiana, a
w przypadku zgonu osoby zamieszkującej nieruchomość, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
c) korekta deklaracji – właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację w
przypadkach niewymienionych w punktach 1a i 1b objaśnienia.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć, w określonym terminie, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich.
2. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania
- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa
lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze

prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, pojemnika (wg rodzaju), jak
również od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także wysokość ulgi dla właściciela
nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym kompostującego swoje bioodpady
w kompostowniku przydomowym uchwala Rada Miejska w Strzelcach Opolskich.
Stawki podane są do publicznej wiadomości, m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (www.bip.strzelceopolskie.pl).
6. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte
(załącznik NZ – w przypadku nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej, NN– w przypadku
nieruchomości niezamieszkałej).

