
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXX/223/2013

Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 30 stycznia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami)
Zobowiązany do złożenia 
deklaracji:

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy deklarację zobowiązani są złożyć: 
właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 
także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania deklaracji: Pierwszy termin składania deklaracji do dnia 31 marca 2013r. 
Kolejny raz w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 
dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Korfantowie
Rynek 4, 48-317 Korfantów

Nazwa i adres organu 
właściwego do złożenia 
deklaracji

Burmistrz Korfantowa
Rynek 4, 48-317 Korfantów

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM

(w polach wyboru proszę zaznaczyć właściwą kratkę stawiając znak „X”)
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
                Złożenie pierwszej deklaracji                Zmiana danych zawartych w deklaracji
B. Składający deklarację
         Właściciel nieruchomości
         Współwłaściciel          
         Użytkownik wieczysty
         Jednostka organizacyjna
         Osoby posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
         Inny podmiot władający nieruchomością
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości
         Osoba fizyczna            Osoba prawna          Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości   

         prawnej
C.1. Imię (Imiona)

C.2. Nazwisko

C.3. PESEL
C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających  
       osobowości prawnej)

C.5. REGON C.6. NIP
C.7. Numer telefonu 
       kontaktowego
C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu Nr lokalu
Nr działki w rejestrze gruntów (w ptzypadku braku nadania nr nieruchomości)
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C.9. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację)
Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki  
sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja

Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu Nr lokalu
D. Dane na temat sposobu zbierania odpadów

Odpady komunalne będą zbierane w 
sposób selektywny* zgodnie z 
regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Korfantów

Odpady komunalne  nie  będą  zbierane  w 
sposób selektywny

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy ilości pojemników danego rodzaju dla odpadów   
    komunalnych)
E.1. Ilość pojemników, kontenerów (lub worków) przeznaczona do zbierania odpadów, przy określonej 
       częstotliwości opróżniania (należy wpisać ilość pojemników lub worków jaka będzie ustawiona na terenie 
       nieruchomości, której dotyczy deklaracja)
E.1.1. Częstotliwość opróżniania – 2 razy w miesiącu E.1.2. Częstotliwość opróżniania – 1 raz w miesiącu
Deklaruję następującą ilość 
kontenerów, pojemników, 
worków przeznaczonych do 
zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych

Koszy ulicznych Deklaruję następującą ilość 
pojemników, worków 
przeznaczonych do zbierania 
odpadów surowcowych 
(suchych)

Worków 60 l

Pojemników 60 l Pojemników 60 l

Pojemników 120 l Pojemników 120 l

Pojemników 240 l Pojemników 240 l

Pojemników 1100 l Pojemników 1100 l

Kontenerów 2,5 m3 Kontenerów 2,5 m3

Kontenerów 7 m3 Kontenerów 7 m3

E.2. Wysokość opłaty miesięcznej za pojemnik o określonej pojemności
Na zmieszane odpady komunalne

Rodzaj pojemnika, kontenera
E.2.1. Stawki opłat w przypadku   
          selektywnej zbiórki odpadów

E.2.2. Stawki opłat w przypadku    
          braku selektywnej zbiórki 

          odpadów

Kosz uliczny
**

……….  zł
**

……….  zł

Pojemnik (lub worek) 60 l
**

……….  zł
**

……….  zł

Pojemnik 120 l
**

……….  zł
**

……….  zł

Pojemnik 240 l
**

……….  zł
**

……….  zł

Pojemnik 1100 l
**

……….  zł
**

……….  Zł

Kontener 2,5 m3
**

……….  zł
**

……….  zł

Kontener 7 m3
**

……….  zł
**

……….  zł

E.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy 

        (kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Zmieszane odpady komunalne

Stawka opłaty z 
punktu E.2.1. 

lub E.2.2. 

Ilość 
pojemników z 
punktu E.1.1.

Kosz uliczny

2



X =

Pojemnik (lub worek) 60 l
X =

Pojemnik 120 l
X =

Pojemnik 240 l
X =

Pojemnik 1100 l
X =

Kontener 2,5 m3
X =

Kontener 7 m3
X =

Razem:
F. Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy z dnia 
17czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz.1954 ze zm.)

1. Zgodnie z art.6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację (korektę deklaracji) w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana.

2. Zgodnie z art.6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia 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 uzasadnione 
szacunki, w tym ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego 
dotyczy opłata (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

4. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w 
Korfantowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Korfantowie w Banku Spółdzielczym Prudnik Oddział w 
Korfantowie.

G. Oświadczenia i podpis składającego deklarację
1. Oświadczam, że jestem świadoma/y  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 §  

1 Kodeksu Karnego.
2. W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę  

do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)

           ………………………….......                                                                       ………………………………..
                               (Data)                                                                                                       (Podpis składającego deklarację)

H. Adnotacje Organu
H.1. Uwagi organu
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H.2. Data

…………………………………………………

H.3. Podpis przyjmującego formularz

…………………………………………..

Objaśnienia:

* selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów
                                                                  odpadów, z podziałem na :
a) odpady surowcowe tzw. „suche” lub recyklingowe,
b) szkło,
c) popiół,
d) odpady biodegradowalne,
e) odpady pozostałe – pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów surowcowych.

** należy wpisać aktualną stawkę określoną w uchwale Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie wyboru metody ustalenia  

     opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
     pojemnik
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