DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
□ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
□ NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
□ NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ NA KTÓREJ W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE

Podstawa prawna

Art. 6m, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j
Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)

Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, innych podmiotów władających nieruchomością, a także wspólnot mieszkaniowych
albo spółdzielni mieszkaniowych.

Miejsce składania

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski

Organ właściwy do złożenia
deklaracji

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji
□ Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty …...............................................................................................)
□ Nowa deklaracja (data zmiany ….........................................................................................................................................................)
□ Korekta deklaracji (data zmiany …......................................................................................................................................................)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pełna nazwa
Imię /drugie imię/ i nazwisko

Imię ojca ….......................................................................................

2

Imię matki …....................................................................................
Data urodzenia ….............................................................................

3

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ zarząd lub użytkowanie
□ wspólnota mieszkaniowa
□ spółdzielnia mieszkaniowa
□ inny…....................................................................................................
□ podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wskazany w drodze
umowy
Rodzaj podmiotu składającego deklarację
□ osoba fizyczna,
□ osoba prawna,
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Identyfikator podatkowy4: PESEL …........................................... NIP ….........................................

REGON …....................................................

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Numer telefonu: …............................................... Adres poczty elektronicznej:.............................................................................................................

ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ JEST SKŁADANA DEKLARACJA5
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Oznaczenie nieruchomości – w przypadku braku adresu (numer działki, numer KW) …..................................................................................................
1

2
3
4

5

Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, kolorem
czarnym lub niebieskim, oraz zaznaczyć właściwy kwadrat .
Imię ojca i matki należy wypełnić w przypadku braku numeru PESEL.
Należy wypełnić w przypadku braku numeru PESEL.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U.z 2016 r., poz.
476) identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
Należy wypełnić jeżeli adres nieruchomości dla której jest składana deklaracja jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby
składającego deklarację.

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
C1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY
Oświadczam, iż na nieruchomości:
Zamieszkuje mieszkańców: ................................... (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
….................
Liczba mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość

.........,..zł
□ - miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
□- miesięczna stawka opłaty jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

…..................,..zł
Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i
miesięcznej stawki opłaty

C2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Zadeklarowana liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Rodzaj pojemnika

Ilość pojemników

Miesięczna stawka opłaty za
pojemnik

Miesięczna wysokość opłaty, tj.
iloczyn zadeklarowanej liczby
pojemników oraz stawki opłaty

□ - pojemniki i worki o pojemności 110 i 120 litrów

…................sztuk

…...............................,...zł.

…...................................,...zł.

□ - pojemniki o pojemności 240 litrów

…................sztuk

…...............................,...zł.

…...................................,...zł.

□ - pojemniki o pojemności 1100 litrów

…................sztuk

…...............................,...zł.

…...................................,...zł.

□ - pojemniki na odpady KP4 o pojemności 4m3

…................sztuk

…...............................,...zł.

…...................................,...zł.

□ - pojemniki na odpady KP5 o pojemności 5m3

…................sztuk

…...............................,...zł.

…...................................,...zł.

□ - pojemniki na odpady KP7 o pojemności 7m3

…................sztuk

…...............................,...zł.

…...................................,...zł.

□ - pojemniki na odpady KP10 o pojemności 10m3

…................sztuk

…...............................,...zł.

…...................................,...zł.

Razem:

…...................................,...zł.

□ - miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
□ - miesięczna stawka opłaty jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

C3. RAZEM MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Suma opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy lub na
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne lub na nieruchomości na której w części
zamieszkują mieszkańcy oraz na której w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

….......................................,...zł.

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Imię:

Nazwisko:

Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)

Podpis (pieczęć)

E. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 599, ze zmianami).

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI
ORAZ INFORMACJA O TERMINACH I MIEJSCU SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Dotyczące nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 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.
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
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.
2.

Dotyczące nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała ta może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych
nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony określony rodzaj działalności. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr
XVI/164/16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne z dniem 1 stycznia 2017 roku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego odbierane będą odpady komunale od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się:
1. sklepy spożywcze, przemysłowe oraz zakłady produkcyjne o powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 849) większej niż 800 m², z wyjątkiem nieruchomości, których właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia
mieszkaniowa albo dla których obowiązki właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obciążają wspólnotę
mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową,
2. targowiska,
3. ogródki działkowe,
4. cmentarze,
5. garaże wolnostojące i kompleksy garaży,
6. tereny zajęte pod prowadzenie działalności sportowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 715) oraz właścicieli
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
7. nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach
turystycznych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 196).
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne. za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.), dopuszcza się aby opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowiła iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów
powstających na w/w nieruchomościach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której
mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 roku 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 powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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.
3. Objaśnienia i informacje ogólne
Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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, z zastrzeżeniem iż 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. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji obowiązuje do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji złożenie deklaracji nie jest
dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty. Właściciel nieruchomości wobec którego została
wydana decyzja w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki 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 obowiązany złożyć 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
uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. W
przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub
prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. U st. 2a
stanowi, iż jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest
podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jednocześnie w oparciu o ust. 3 jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają
wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), lub rodziny wielodzietne, o
których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359).
Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania
odpadów komunalnych była świadczona.
Rada gminy w drodze uchwały może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określają odrębne uchwały.
Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pok. Nr 106

