POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY
WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. Numer ewidencyjny
GK–1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE ZEBRZYDOWICE
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z
późn. zm.)
Uchwała Nr XXI/201/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i
miejsca składania deklaracji

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie Gminy Zebrzydowice.
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, w tym 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.

Organ właściwy ds. dot.
opłat za gospodarowanie
Wójt Gminy Zebrzydowice
odpadami komunalnymi:
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43–410 Zebrzydowice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
deklaracja składana po raz pierwszy

korekta deklaracji

C. DANE O NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
4. Tytuł prawny, rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

użytkownik

posiadacz samoistny

dzierżawca

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

najemca

inny

5. Adres i oznaczenie geodezyjne nieruchomości (nr działki)

6. Imię, nazwisko i numer PESEL osób zamieszkujących na terenie nieruchomości
1. …………………….….………………………………………………

5. …………………….….………………………………………………

2. …………………….….………………………………………………

6. …………………….….………………………………………………

3. …………………….….………………………………………………

7. …………………….….………………………………………………

4. …………………….….………………………………………………
8. …………………….….………………………………………………
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwa podmiotu składającego deklarację, będącego właścicielem nieruchomości zamieszkanej
8. Nazwisko

9. Nazwisko rodowe (według świadectwa urodzenia)

10. Pierwsze imię, drugie imię

11. Imię ojca, imię matki

12. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

13. Numer PESEL

–

–

14. Numer NIP *

–

15. Numer REGON

–

–

…………………………………………..……………

* dotyczy składającego deklarację, którego identyfikatorem podatkowym nie jest
numer PESEL
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D.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA
16. Kraj
17. Województwo
18. Powiat
19. Gmina

20. Ulica

21. Numer budynku

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

22. Numer lokalu

–
E. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. DEKLARACJA W SPRAWIE PROWADZENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
26. Czy odpady komunalne będą segregowane ? (zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK

NIE

26.1 Proszę określić planowaną ilość pojemników na odpady zmieszane i pozostałości z segregowania
odpadów odbieranych z nieruchomości …………………………
E.2. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
27. Należy podać liczbę osób
28. Koszt gospodarowania odpadami przypadający na 1 osobę
w przypadku odbioru odpadów zmieszanych (wynikający z
zamieszkujących daną
uchwały Rady Gminy Zebrzydowice)
nieruchomość z poz. 6

29. Obliczanie opłaty
(poz. 27 x poz. 28)

......................................

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

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

30. Należy podać liczbę osób
zamieszkujących daną
nieruchomość z poz. 6

31. Koszt gospodarowania odpadami przypadający na 1 osobę
w przypadku odbioru odpadów poddanych segregacji
(wynikający z uchwały Rady Gminy Zebrzydowice)

32. Obliczanie opłaty
(poz. 30 x poz. 31)

......................................

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

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

E.3. DEKLARACJA W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KUCHENNYCH, ODPADÓW Z TERENÓW ZIELONYCH
I OGRODOWYCH
33. Czy powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne, odpady 34. Podać szacunkową miesięczną masę odpadów kuchennych,
z terenów zielonych i odpady ogrodowe będą zagospodarowane we odpadów z terenów zielonych oraz odpadów ogrodowych
własnym zakresie, w kompostowniku zlokalizowanym na terenie zagospodarowywanych na kompostowniku (przy zaznaczeniu
nieruchomości? (zaznaczyć właściwy kwadrat)
w poz. 33 kwadratu z odpowiedzią „TAK”)
TAK
NIE
........................................................ kg lub litry
35. W przypadku zaznaczenia w poz. 33 kwadratu z odpowiedzią „NIE” powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne, odpady
z terenów zielonych i odpady ogrodowe (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
35.1
35.2
będą dowożone przez mieszkańca do gminnego punktu selektywnej będą odbierane z nieruchomości w uzupełniającym systemie
zbiórki odpadów komunalnych, gdzie zostaną odebrane (bezpłatnie)
workowym (usługa dodatkowo płatna)
36. W przypadku zaznaczenia poz. 35.2 proszę określić oczekiwaną częstotliwość wywozu odpadów kuchennych, odpadów z terenów
zielonych i odpadów ogrodowych w okresie od 1 V do 31 X
1 x m–c

2 x m–c

3 x m–c

4 x m–c

37. W przypadku zaznaczenia poz. 35.2 proszę określić oczekiwaną częstotliwość wywozu odpadów kuchennych, odpadów z terenów
zielonych i odpadów ogrodowych w okresie od 1 XI do 30 IV
1 x m–c

2 x m–c

F. ZAŁĄCZNIKI
38. Kopia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w przypadku, gdy osoba zameldowana na nieruchomości zamieszkuje poza miejscem zameldowania
(np. akademik, stancja, mieszkanie w miejscu pracy)
39. Kopia umowy na odbieranie odpadów komunalnych (stałych) lub oświadczenie o posiadaniu takiej umowy ze wskazaniem nazwy przedsiębiorcy
39.1 Kopia umowy na wywóz nieczystości ciekłych, w przypadku nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową
oczyszczalnię ścieków.
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z rzeczywistością. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
40. Imię

41. Nazwisko

42. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

43. Podpis osoby składającej deklarację / osoby reprezentującej
składającego deklarację (niepotrzebne skreślić)

–
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H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
44. Uwagi organu podatkowego

45. Data (dzień – miesiąc – rok)

–

46. Podpis przyjmującego formularz

–

I. WERYFIKACJA DEKLARACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM
47. Weryfikacja organu podatkowego

48. Data weryfikacji (dzień – miesiąc – rok)

–

49. Podpis dokonującego weryfikacji danych zawartych
w deklaracji

–

POUCZENIE
Deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 roku Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) w przypadku niewykonania bądź częściowego niewykonania
zobowiązania podatkowego, wynikającego z niniejszej deklaracji.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI

Części B deklaracji OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Poz. 3 – wskazanie okoliczności, w związku z którą deklaracja została złożona. Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć
poprzez umieszczenie znaku „X” w odpowiedniej kratce.
Części C deklaracji DANE O NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Poz. 4 – należy zaznaczyć sposób władania nieruchomością. Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć poprzez umieszczenie
znaku „X” w odpowiedniej kratce.
Poz. 5 – w tym polu należy wpisać adres nieruchomości, na której powstają odpady. Często jest to ten sam adres, pod
którym zamieszkuje osoba składająca deklarację. Ponadto w tym polu należy wpisać geodezyjne oznaczenie
nieruchomości (np. pgr. 157/27, Pb. 24/1).
Poz. 6 – należy wpisać imię, nazwisko i numer PESEL osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, dla której
składana jest deklaracja. W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż 8 osób, imię, nazwisko i numer PESEL
kolejnych osób należy wpisać poniżej. W przypadku podmiotu, o którym mowa w poz. 7, listę osób zamieszkujących
nieruchomość należy dołączyć do deklaracji.
9. …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Części D deklaracji DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Poz. 7 – w tym polu należy wpisać nazwę podmiotu składającego deklarację, będącego właścicielem nieruchomości
zamieszkanej. Dotyczy wyłącznie osób prawnych np. spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, spółdzielnie itp. albo
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej np. wspólnoty mieszkaniowe.
Poz. 8 – w tym polu należy wpisać nazwisko osoby składającej deklarację (dot. osób fizycznych).
Poz. 9 – w tym polu należy wpisać nazwisko rodowe osoby składającej deklarację (dot. osób fizycznych).
Poz. 10 – w tym polu należy wpisać imię (imiona) osoby składającej deklarację (dot. osób fizycznych).
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Poz. 11 – w tym polu należy wpisać imię ojca i imię matki osoby składającej deklarację (dot. osób fizycznych).
Poz. 12 – w tym polu należy wpisać datę urodzenia osoby składającej deklarację (dot. osób fizycznych).
Poz. 13 – w tym polu należy wpisać PESEL – w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Numer NIP
(w poz. 14) wpisują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Numer NIP należy również wpisać w przypadku
składania deklaracji przez inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Poz. 14 – jw.
Poz. 15 – w tym polu należy wpisać REGON – w przypadku posiadania tego numeru.
Poz. 16 – 25 – określenie adresu zamieszkania osoby składającej deklarację lub siedziby podmiotu składającego
deklarację.
Części E deklaracji GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Poz. 26 – należy odpowiedzieć na pytanie dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Właściwą odpowiedź należy
zaznaczyć poprzez umieszczenie znaku „X” w odpowiedniej kratce. W przypadku braku segregacji opłata jest wyższa.
Poz. 26.1 – należy określić planowaną ilość pojemników na odpady zmieszane i pozostałości z segregowania odpadów
odbieranych z nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty.
Poz. 27 – 29 dotyczą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku, gdy odpady te nie są
poddawane segregowaniu.
Poz. 27 – w tym polu należy podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość z poz. 6.
Poz. 28 – koszt gospodarowania odpadami przypadający na 1 osobę w przypadku odbioru odpadów zmieszanych zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Poz. 29 – w tym polu należy wpisać wysokość opłaty obliczonej zgodnie z podanym wzorem: (liczba mieszkańców) x
(koszt gospodarowania odpadami, w przypadku odbioru odpadów zmieszanych).
Poz. 30 – 32 dotyczą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku, gdy odpady te są
poddawane segregowaniu.
Poz. 30 – w tym polu należy podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość z poz. 6.
Poz. 31 – koszt gospodarowania odpadami przypadający na 1 osobę w przypadku odbioru odpadów poddanych segregacji
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Poz. 32 – w tym polu należy wpisać wysokość opłaty obliczonej zgodnie z podanym wzorem: (liczba mieszkańców) x
(koszt gospodarowania odpadami, w przypadku odbioru odpadów poddanych segregacji).
Poz. 33 – dotyczy wyłącznie osób/właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują odpady z terenów zielonych,
ogrodowe i kuchenne w przydomowych kompostownikach. Wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy budynków
wielolokalowych zaznaczają „NIE”.
Poz. 34 – w przypadku zaznaczenia w poz. 33 kwadratu z odpowiedzią „TAK”, należy wpisać szacunkową, miesięczną
masę odpadów zagospodarowywanych na kompostowniku, wyrażoną w kg lub litrach.
Poz. 35 – w przypadku zaznaczenia w poz. 33 kwadratu z odpowiedzią „NIE”, należy odpowiedzieć na pytanie czy
powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne, odpady z terenów zielonych i odpady ogrodowe:
– będą dowożone przez mieszkańca do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie zostaną
odebrane bezpłatnie – proszę zaznaczyć kwadrat 35.1 lub
– będą odbierane z nieruchomości w uzupełniającym systemie workowym (usługa dodatkowo płatna) – proszę zaznaczyć
kwadrat 35.2.
Poz. 36 i 37 – w przypadku zaznaczenia poz. 35.2, należy określić oczekiwaną częstotliwość wywozu odpadów
kuchennych, odpadów z terenów zielonych i odpadów ogrodowych w dwóch okresach: od 1 maja do 31 października i od
1 listopada do 30 kwietnia. Deklarowaną częstotliwość należy zaznaczyć poprzez umieszczenie znaku „X” w
odpowiedniej kratce.
Części F deklaracji ZAŁĄCZNIKI
Do deklaracji należy dołączyć:
Poz. 38 – kserokopię umowy najmu lokalu mieszkalnego, lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie poza miejscem
zameldowania, w przypadku osób zameldowanych na stałe na terenie Gminy Zebrzydowice, a zamieszkujących poza jej
granicami; np. studenci zamieszkali w domach akademickich, na stancjach albo w wynajętych lokalach mieszkalnych,
osoby pracujące w innych miejscowościach i wynajmujące tam mieszkanie.
Poz. 39 – kserokopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartą z przedsiębiorcą lub oświadczenie o
posiadaniu takiej umowy ze wskazaniem nazwy przedsiębiorcy – dotyczy wszystkich osób składających deklarację.
Poz. 39.1 – kserokopię umowy na wywóz nieczystości ciekłych zawartą z przedsiębiorcą, w przypadku nieruchomości
wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
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