Załącznik do Uchwały Nr XLI/435/2017
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 26 października 2017 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI I POUCZENIEM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
Składający: wzór deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz
właścicieli domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, położonych na terenie Gminy Wolbrom.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1.
Termin składania: W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty lub zmiany danych
wskazanych w deklaracji.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
pierwsza deklaracja


nowa deklaracja,

 korekta deklaracji

(zaznaczyć właściwy kwadrat)



data powstania obowiązku ……… - ……… - ………
data zaistnienia zmian

……… - ……… - ………

data zmiany

……… - ……… - ………

2. Uzasadnienie przyczyny złożenia nowej deklaracji
............................................................................................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................
..................................................................................................................................................

B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 inne 
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości
współwłaściciel
najemca, dzierżawca

użytkownik wieczysty
inny podmiot władający nieruchomością ………………………………
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
3. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej)

4. PESEL

5. NIP

6. REGON

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Nr budynku

8. Miejscowość

9. Kod pocztowy

10. Poczta

11. Numer telefonu

7. Nr lokalu

12. Adres e-mail/ adres skrytki pocztowej (art.144 i art. 150a ustawy
Ordynacja podatkowa- wpisać w przypadku zaistnienia powyższych
okoliczności)

B.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
 jak w części B.2 (wypełnić tylko pkt 3)

 inny niż w części B.2 (wypełnić wszystkie punkty)

1. Ulica

2. Nr budynku

3. Obręb - numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości)
4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

6. Poczta

2. Nr lokalu

C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3 niniejszej deklaracji, odpady komunalne będą zbierane i
odbierane w sposób:
 selektywny
zmieszany

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
(wypełniają właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna)
1

2

3

4

5

Rodzaj (pojemność)
pojemnika

Ilość pojemników
danego rodzaju

Ilość wywozów
w ciągu miesiąca

Stawka opłaty za
dany rodzaj
pojemnika

Miesięczna wysokość opłaty za
dany rodzaj pojemnika (iloczyn
liczb podanych w kolumnie 2, 3 i
4)

120 litrów

…...... szt.

…......

…...... zł

…...... zł/m-c

240 litrów

…...... szt.

…......

…...... zł

…...... zł/m-c

1100 litrów

…...... szt.

…......

…...... zł

…...... zł/m-c

7000 litrów

…...... szt.

…......

…...... zł

…...... zł/m-c

Łączna miesięczna deklarowana wysokość opłaty z nieruchomości niezamieszkałej (suma
opłat cząstkowych wyliczonych w kolumnie 5)

…...... zł/m-c

słownie złotych: …........................................................................................................... ................................

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
1

Liczba domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

2

3

Ryczałtowa roczna stawka opłaty

…...................

…...................

zł/rok

Roczna wysokość opłaty
(iloczyn liczb podanych
kolumnie w 1 i 2)

…...................

zł/rok

słownie złotych: …............................................................................................................................ ...............
F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników)
1. …............................................................................................................................ ..........................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................... ..................................................
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH)DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Miejscowość i data

Czytelny podpis (pieczęć) składającego

H. ADNOTACJE URZĘDU

sprawdził:……………………………………….
data i podpis osoby zatwierdzającej
Pouczenie:
1.
2.
3.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1201 z poźn.zm.)
W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza
Miasta i Gminy Wolbrom w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Właściciele nieruchomości składają niniejszą deklarację w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom,
lub pocztą na wskazany wyżej adres. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje z wykorzystaniem
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu
www.wolbrom.pl.

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formatach danych: DOC, DOCX,
PDF, ODT, JPG.
5.
Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
6. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminach określonych w pkt 2 pouczenia, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w
deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
7. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom 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.
8. 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.
9. Deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłat bez wezwania w terminie i trybie określonym w odrębnej uchwale, na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy w Wolbromiu lub w kasie Urzędu.
10. Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika.
4.

Objaśnienia sposobu wypełnienia deklaracji:
1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego
rodzaju działalność społeczna, handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także nieruchomości typu cmentarze, itp. - wypełniają deklarację w częściach: A, B,
C, D, F, G.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich odbieranych miesięcznie pojemników o określonej pojemności
oraz stawki za gospodarowanie odpadami określonej dla pojemnika o określonej pojemności, w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady
Miejskiej w Wolbromiu.
2. Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, E, F, G.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ryczałtowej rocznej stawki opłaty w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu.
3. Nową deklarację – składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę wysokości opłaty, bądź też wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty. Należy wyjaśnić przyczynę złożenia „nowej deklaracji” (np. zmiana danych, zmiana miejsca prowadzenia działalności,
zmianę ilości, pojemności pojemników, jak również zmiany częstotliwości odbioru odpadów).
4. Korektę deklaracji – składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek i
błędów.
5. Deklarację składa się na każdą nieruchomość oddzielnie.
6. Zadeklarowany w części C sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z
obowiązku segregacji odpadów komunalnych naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wraz z zaległymi
odsetkami.

