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 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY   
 KOMUNALNE 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016, poz. 250 z późn. zm.) 

Składający: 
 

 

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością położoną na terenie miasta 
Sucha Beskidzka. 

Miejsce składania:  Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
ul. Mickiewicza 19 
34-200 Sucha Beskidzka 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 pierwsza deklaracja                             zmiana danych w deklaracji (od dnia . . . . . - . . . . . -. . . . . . . ) 
 korekta deklaracji (data zaistnienia zmian . . . . . - . . . . . -. . . . . . . )  

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 właściciel                współwłaściciel       użytkownik wieczysty 
 zarządca nieruchomości      najemca, dzierżawca             inny podmiot władający nieruchomością                                          

D. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA FIRMY1) 
                                                                                                                   REGON:      ...........................................................                        
                                                                                                                                          NIP:              ...........................................................                        

...........................................................................................                              PESEL:         ........................................................... 
                                                                                                                                    e-mail :      ............................................................                                                                      

E. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA  

 Kraj Województwo Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu Nr telefonu  
 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 Ulica Nr domu Nr lokalu Nr ewidencyjny działki 
 

G. OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
            selektywny     zmieszany 

 
H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach (należy podać liczbę pojemników o poj. 120 l,  240 l, 360 l, 1100 l, 7000 
l (KP-7)). Wyliczenie miesięcznej opłaty (niewłaściwe skreślić): 
 
A.1. .............................................      X .............................. = ............................................................. zł 

(miesięczna liczba pojemników 120 l)             (stawka opłaty)                    (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 
A.2. .............................................      X .............................. = ............................................................. zł 

(miesięczna liczba pojemników 240 l)             (stawka opłaty)                   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 
A.3. .............................................      X .............................. = ............................................................. zł 

(miesięczna liczba pojemników 360 l)             (stawka opłaty)                   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 



 
 
A.4. .............................................      X .............................. = ............................................................. zł 

(miesięczna liczba pojemników 1100 l)             (stawka opłaty)                   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 

A.5. .............................................      X .............................. = ............................................................. zł 
(miesięczna liczba pojemników 7000 l)             (stawka opłaty)                   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 
A.6. Suma miesięcznych opłat (należy zsumować wyliczone opłaty miesięczne z punktów od A.1. do A.5.):     

  
 

             .......................................................... zł  
 

2. Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (należy sumę miesięcznej opłaty z punktu A.6. 

pomnożyć przez 3):  

 
..................................................... zł 
 

 
PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

 
 
 
 

..........................................................................                                                    ...................................................................... 
                              (miejscowość i data)                                                                                                                                       (czytelny podpis) 
 

ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 

 

 
POUCZENIE: 
 
1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator 
podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości.  

 
Przed złożeniem deklaracji należy zapoznać się z uchwałami Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawach: 
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sucha Beskidzka, 
- ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Z treścią wymienionych uchwał można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej, pokój nr 33. 
 
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
w terminie 14 dni od dnia  zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
 
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka określa w 
drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
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 do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka 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.  

 
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 


