Załącznik do Uchwały Nr XLII/343/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM, ZGODNIE Z OBJAŚNIENIAMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości, która jest w części
zamieszkała, a w części niezamieszkała oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku..

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:

Wójt Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

1. Składana deklaracja stanowi: *)

Pierwszą deklarację

Nowa deklaracja

Korekta deklaracji

Data zaistnienia zmiany (dd-mm-rrrr)
(w przypadku zaznaczenia pola korekta Powód zaistnienia zmiany:
deklaracji)

2. Składający deklarację: *) 1)

Właściciel

Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

3. Dane składającego deklarację: *)

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Inny podmiot władający nieruchomością

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko / pełna nazwa

PESEL (osoba fizyczna)

Identyfikator NIP (firma)

Numer telefonu (nieobowiązkowe)

E-mail (nieobowiązkowe)

4. Adres zamieszkania składającego deklarację/adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

5. Adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady (jeśli inny niż w pkt. 4)
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Numer i obręb działki (tylko w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)
Numer działki

Obręb *)
1 - Bystra Krakowska

2 - Bystra Śląska

6 – Straconka

7 -Wilkowice

3 - Huciska

4 - Łodygowice

5 - Meszna

Oświadczam, że nieruchomość jest: *)
zamieszkała i woda pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz (należy wypełnić punkt 6, a w punkcie 7 część A)
zamieszkała i woda NIE jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz ze studni lub wodociągu i studni (należy wypełnić punkt 6,
a w punkcie 7 część B)
niezamieszkała, a powstają odpady komunalne (np. nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, przedszkola, hotele, sklepy itp. - należy wypełnić punkt 6, a w punkcie 7 część C)
w części zamieszkała i w części nie zamieszkała i woda pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz (należy wypełnić punkt 6,
a w punkcie 7 część A)
w części zamieszkała i w części niezamieszkała i woda NIE jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz (należy wypełnić punkt 6,
a w punkcie 7 część B dla części zamieszkałej i część C dla części niezamieszkałej)
niezamieszkała na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (należy
wypełnić punkt 6, a w punkcie 7 część D)
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6. Sposób gromadzenia odpadów *)
Oświadczam, że: *)
gromadzę odpady w sposób selektywny „S" (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice)
i do ustalenia wysokości opłaty rocznej przyjmuję niższą stawkę
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny „Z" (odpady komunalne nie poddane segregacji) i do ustalenia wysokości opłaty rocznej
przyjmuję wyższą stawkę 2)

7. Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
A.
Selektywna zbiórka odpadów (stawka „S”)

Nieselektywna zbiórka odpadów (stawka „Z”)

zł/m3

zł/m3

Wysokość opłaty (należy dołączyć dokument potwierdzający ilość zużytej wody)
(liczona jako iloczyn ilości zużytej wody za okres 12 miesięcy podanej w metrach sześciennych oraz stawki opłaty podzielonej przez 12 miesięcy)
Ilość zużytej wody3) 4)

m3/rok

Miesięczna **)

Stawka „S” lub „Z”

x

zł/m3

:

=

12 mies./rok

zł/mies.

B.
Selektywna zbiórka odpadów (stawka „S”)

Nieselektywna zbiórka odpadów (stawka „Z”)

zł/mies./osobę

zł/mies./osobę

Wysokość opłaty
(liczona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje:
Liczba osób

Miesięczna **)

Stawka „S” lub „Z”

x

zł

=

zł/mies.

C.
C1. Wielkość
C2. Stawka opłaty
pojemników,
za pojemnik
kontenerów lub
„Z’’ 6)
worków na odpady5)

C3. Stawka opłaty
za pojemnik
,,S” 6)

C4. Liczba
C5. Liczba
odbiorów
pojemników 7)
w miesiącu 8)

C6. Wysokość miesięcznej
opłaty (należy
pomnożyć wartość z
kolumn C2, C4 i C5 lub
C3, C4 i C5)

60 l

zł

zł

zł

110 l

zł

zł

zł

120 l

zł

zł

zł

240 l

zł

zł

zł

1 100 l

zł

zł

zł

kontener o pojemności
1,5 m3 (1 500 l)

zł

zł

zł

kontener o pojemności
5,0 m3 (5 000 l)

zł

zł

zł

kontener o pojemności
7,0 m3 (7 000 l)

zł

zł

zł

kontener o pojemności
10,0 m3 (10 000 l)

zł

zł

zł

kontener o pojemności
11,0 m3 (11 000 l)

zł

zł

zł

zł

zł

Pojemniki na surowce
wtórne
C7.

zł

Suma kwot z kolumny C6 **)

C8. Miesiące, podczas których na nieruchomości powstają odpady komunalne 9)
Wszystkie miesiące w roku

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

D.
Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 10)

Opłata ryczałtowa

zł
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8. Załączniki lub oświadczenie (należy wypełnić część A lub B)
A. Liczba załączników Rodzaj załącznika
1.
2.
3.
wypełnić w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której woda pobierana jest wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz nie
B. Należy
posiada dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody.
Wyrażam zgodę na pobieranie danych od spółki:
Spółka wodociągowa *)
Spółka kanalizacyjna *)
o ilości zużytej wody na nieruchomości, której dotyczy składana deklaracja, w celu zweryfikowania prawdziwości zadeklarowanych
danych oraz naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kolejny rok kalendarzowy.
Miejscowość i data
Czytelny podpis

9. Adnotacje organu

Pouczenie
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1201 ze zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pierwszą deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
Nową deklarację na kolejny rok kalendarzowy należy złożyć zgodnie z terminami określonymi w uchwale w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice.
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu lub nieruchomości.
W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym w punkcie 2 i 3 albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji,
Wójt Gminy określi 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.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ, w drodze decyzji, naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych.

10. Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację
Miejscowość i data

Czytelny podpis

Objaśnienia
1) Właściciel nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.
2) Stawkę opłaty, niższą dla segregujących i wyższą dla nie segregujących, ustala Rada Gminy Wilkowice w odrębnej uchwale w sprawie wyboru metod oraz
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy
Wilkowice.
3) Należy wpisać zużycie wody za ostatnie 12 miesięcy (stanowiących okres rozliczeniowy z dostawcą wody lub odbiorcą ścieków ustalone w oparciu o
wodomierz główny z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej np. zużytej na cele ogrodnicze.) poprzedzające złożenie deklaracji, stanowiące
podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokumentami potwierdzającymi ilość zużytej wody mogą być kserokopie faktur
lub zaświadczenie z właściwej spółki dostarczającej wodę lub odbierającej ścieki. W przypadku posiadania podlicznika należy załączyć dokument
potwierdzający stan podlicznika za dany okres rozliczeniowy, np. zdjęcie.
4) W przypadku kiedy nie jest możliwe podanie zużycia wody za 12 miesięcy poprzedzające złożenie deklaracji, wówczas należy ilość rocznego zużycia
wody obliczyć proporcjonalnie na podstawie udokumentowanego zużycia wody np. półrocznego, kwartalnego albo za 4 miesiące. Gdy nieruchomość
została nowo wybudowana lub w przypadku zmiany własności nieruchomości (zmiana właściciela) i nie ma możliwości podania zużycia wody w okresie
wymienionym w pkt 3 objaśnień, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wyliczyć metodą wymienioną w punkcie 7B.
Natomiast nową deklarację należy złożyć w terminie do 12 miesięcy i wyliczyć opłatę zgodnie z punktem 7A deklaracji.
5) Minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w §6 i §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Wilkowice.
6) Określona odrębną uchwałą Rady Gminy Wilkowice w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Wilkowice.
7) Liczba poszczególnych rodzajów pojemników w jaką wyposażona jest nieruchomość.
8) Co najmniej raz w miesiącu zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilkowice.
9) Należy zaznaczyć właściwe miesiące lub kratkę „wszystkie miesiące w roku”.
10) Stawka opłaty została określona odrębną uchwałą Rady Gminy Wilkowice w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
„S” Niższa stawka opłaty za gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny.
„Z” Stawka opłaty za gromadzenie odpadów komunalnych w sposób zmieszany.
*) Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
**) Wynik należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Strona 3/3

