
UCHWAŁA NR XXX/686/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6n ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 t.j.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 
5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. nr 234, 
poz. 1536 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do deklaracji właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są dostarczyć 
dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu na 
terenie miasta. 

3. Do pierwszej deklaracji lub w przypadku zmiany miejsca usytuowania pojemników właściciele 
nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są dostarczyć plan 
sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników. 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1. właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta 
Katowice w terminie: 

1) Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do 31.03.2013r. 

2) 14 dni o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 t.j.), 

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej 
w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 
ubiegłym lub ze zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za 
zagospodarowanie odebranych odpadów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 t.j.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych oraz 

jednostek organizacyjnych i  osób posiadających nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu,  a także inne podmioty władające 

nieruchomością) oraz, w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 

własność lokali,  osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. 

o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został  

wybrany

Termin składania: 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Prezydent Miasta Katowice 

Adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

2. Okoliczności (zaznaczyć)

     1. pierwsza deklaracja 

     2. zmiana deklaracji 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 1)

3. Nazwisko / Nazwa pełna

4. Pierwsze imię, drugie imię

5. Data urodzenia 6. Imię ojca 7. Imię matki

8. Identyfikator PESEL 9. Numer telefonu

10. Identyfikator NIP/REGON 11. Symbol PKD

12. Składający deklarację

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. spółka nie posiadająca osobowości prawnej

Rady Miasta Katowice
Załącznik do Uchwały Nr XXX/686/12

z dnia 19 grudnia 2012 r.
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13. Rodzaj własności

    1. właściciel 

    2. współwłaściciel 

    3. użytkownik wieczysty 

    4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu 

            5. inny podmiot władający nieruchomością 

           6. dzierżawca

            7. posiadacz samoistny

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

17. Gmina 18. Ulica 19. Numer domu 20. Numer lokalu

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części B.2.)

24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat

27. Gmina 28. Ulica 29. Numer domu 30. Numer lokalu

31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta

D. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
34. Kraj 35. Województwo 36. Powiat

37. Gmina 38. Ulica 39. Numer domu 40. Numer lokalu

41. Miejscowość 42. Kod pocztowy 43. Poczta

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

44. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D zamieszkuje

……….  mieszkańców

45. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (patrz pouczenie pkt. 2)

 ………. złotych
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam,  że  są  mi  znane  przepisy  Kodeksu  Karnego  Skarbowego  o  odpowiedzialności  za  podanie   danych 
niezgodnych z rzeczywistością

46. Imię 47. Nazwisko

48. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 49. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby 

reprezentującej właściciela nieruchomości

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
50. Uwagi organu podatkowego

51. Data (dzień/miesiąc/rok) 52. Podpis przyjmującego formularz

H. POUCZENIE
1) W  przypadku spółek nie posiadających osobowości prawnej należy podać dane identyfikacyjne wszystkich 

wspólników Spółek (imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL, NIP).

2)  Wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowi  iloczyn  liczby  mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej 

uchwałą Rady Miasta Katowice.

3) Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r.  

Nr 111 poz. 765 z późn. zm.)

-  Podatnik,  który  uchylając  się  od opodatkowania  nie  ujawnia  właściwemu organowi  podmiotu  lub podstawy 

opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia 

obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi  danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

4) Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1015, ze zm.).

POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI  NA  MASZYNIE,  KOMPUTEROWO  LUB 

RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
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