
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). 

Składający: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych na terenie Gminy Orońsko. Na podstawie danych zawartych w deklaracji każdy 

właściciel nieruchomości zamieszkałej naliczy sobie opłatę łączną za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i będzie ją wpłacał kwartalnie do kasy Urzędu Gminy w Orońsku lub na jego 

rachunek bankowy. 

Właścicielem nieruchomości, w rozumieniu w/w ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik 

wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest 

zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, 

obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 

80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został 

wybrany. 

CZĘŚĆ A. Miejsce składania deklaracji: 
Urząd Gminy w Orońsku, ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, pokój nr 20, II piętro. 

CZĘŚĆ B. Obowiązek złożenia deklaracji 

W tej części należy zaznaczyć cel złożenia deklaracji. 

Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

następuje do dnia 31 maja 2013 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/193/13 Rady Gminy 

Orońsko z dnia 16 kwietnia 2013 roku. 

Po tym terminie, obowiązek złożenia pierwszej deklaracji następuje w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, należy złożyć nową deklarację w 

terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

W razie niezłożenia deklaracji lub zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej 

zawartych, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

CZĘŚĆ C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 
Należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację. 

CZĘŚĆ D. Dane składającego deklarację 
W części tej należy podać dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości oraz adres zamieszkania. 

CZĘŚĆ E. Oznaczenie nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne 

Należy podać adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne i z tego miejsca będą 

odbierane odpady przez przedsiębiorcę wybranego w przetargu. 

W przypadku posiadania lub władania kilkoma nieruchomościami, należy złożyć odrębną deklarację 

dla każdej z tych nieruchomości. 

CZĘŚĆ F. Oświadczenie o sposobie zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
Należy zaznaczyć, czy na nieruchomości, dla której składana jest niniejsza deklaracja, będzie 
prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko. 



CZĘŚĆ G. Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Stawki opłaty 

zgodnie z uchwałą Nr XXX/163/2012 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012 r. wynoszą: 

- 4,50 zł/mieszkańca/miesiąc - jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, 

- 9,00 zł/mieszkańca/miesiąc - jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny. 

W poz. 26 wpisujemy: 

- 4,50 - jeżeli w części F zaznaczono SELEKTYWNY 

- 9,00 - jeżeli w części F zaznaczono NIESELEKTYWNY (jako odpady zmieszane). 

W pozycji 27 - należy wpisać liczbę osób w gospodarstwie domowym faktycznie zamieszkujących 

nieruchomość, dla której składana jest niniejsza deklaracja, a nie liczbę osób zameldowanych, jeśli 

liczby te się różnią. 

W pozycji 28 - należy wpisać miesięczną stawkę opłaty dla danej nieruchomości wyliczoną poprzez 

pomnożenie kwoty z pozycji 26 i liczby osób wskazanej w pozycji 27. Kwotę należy zaokrąglić do 

pełnych złotych w sposób określony w objaśnieniu [4]. 

CZĘŚĆ H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany czytelnie podpisać składaną deklarację oraz wpisać 

miejscowość i datę wypełnienia niniejszej deklaracji. 

Załączniki 

Do deklaracji należy dołączyć kopię ostatniej umowy zawartej z uprawnionym przedsiębiorcą 

na odbieranie odpadów komunalnych lub oświadczenie o braku takiej umowy. 

Dodatkowe informacje: 
• Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w Orońsku, ul. Szkolna 8, na stronach 

internetowych Urzędu Gminy: www.bip.oronsko.pl w zakładce: „Druki do pobrania” oraz 

www.oronsko.pl, a także u sołtysów. 

• Istnieje również możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/193/13 Rady Gminy w 

Orońsku z dnia 16 kwietnia 2013r. poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP). Link do usługi jest zamieszczony na stronie www.oronsko.pl. 

•  W razie stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, w sposób rażący nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona 

zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z uwzględnieniem wyższej stawki stosowanej w przypadku zbierania 

odpadów w sposób nieselektywny. 

• Na stronie internetowej www.bip.oronsko.pl w zakładce: „Uchwały” opublikowane są 

wszystkie podjęte uchwały Rady Gminy w Orońsku dotyczące nowego systemu gospodarki 

odpadami. 

• Od 1 lipca 2013r. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy 

wnosić do Urzędu Gminy w Orońsku. 

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań w zakresie wypełniania deklaracji prosimy 

o kontakt z pracownikami Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej  srodowisko@oronsko.pl  lub telefonicznie: 48 618 59 18. 
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