POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. Numer PESEL / REGON

2. Nr dokumentu

3. Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XVII/140/2015 Rady Gminy Wieliszew
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 1
4. Dzień - Miesiąc - Rok

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

A.

-

r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości,
3) Do 31 marca 2016 roku dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane tylko
przez część roku.
Urząd Gminy Wieliszew.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja.

WÓJT GMINY WIELISZEW
UL. MODLIŃSKA 1
05 - 135 WIELISZEW

B.
B.1.

OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
6.

B.2.

Pierwsza deklaracja

Korekta deklaracji

Deklaracja zmieniająca (nowa)

Przyczyny złożenia korekty deklaracji
7.

B.3.

Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej)
8.

Rodzaj deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Deklaracja składana w przypadku:
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

-

-

(data powstania

odpadów)
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

-

-

zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty
zmiany)
deklaracja korygująca od
dotyczy korekta)

B.4.

-

-

do

-

-

-

(data
(okres, którego

Uzasadnienie - wyjaśnienie przyczyny ustania obowiązku uiszczania opłaty
9.

1

-

(data zmiany)

W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

C.

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
10. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

D.
D.1.

właściciel nieruchomości

współwłaściciel

najemca, dzierżawca

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości wspólnej

inny

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację
11.

o
 soba prawna

osoba fizyczna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D.2.

Dane identyfikacyjne właściciela
12. Nazwisko / pełna nazwa właściciela

D.3.

14. Pierwsze imię, drugie imię

15. Imię ojca, imię matki

16. Numer telefonu

17. PESEL / NIP

18. REGON

19. Adres poczty elektronicznej

Adres zamieszkania / adres siedziby
20. Kraj

23. Gmina/Dzielnica

21. Województwo

24. Ulica

27. Miejscowość

D.4.

25. Nr domu

26. Nr lokalu

29. Poczta

Adres dla korespondencji
(wypełnić, jeżeli adres jest inny niż wykazany w poz. D.3.)

33. Gmina/Dzielnica

31. Województwo

34. Ulica

37. Miejscowość

32. Powiat

35. Nr domu

38. Kod pocztowy

36. Nr lokalu

39. Poczta

Dane identyfikacyjne współwłaścicieli nieruchomości
(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)
40. Rodzaj współwłasności (zaznaczyć właściwe pole)
 spółwłasność łączna
1. W
ułamkowa (małżonkowie,
spółki cywilne jawne,
komandytowe)

D.6.

22. Powiat

28. Kod pocztowy

30. Kraj

D.5.

13. Data urodzenia

2. Współwłasność (inni)

Ilość współwłaścicieli (jeżeli współwłaścicieli jest więcej niż dwóch,
do deklaracji należy dołączyć odpowiednią ilość załączników DW-1)
41.
Liczba udziałów we współwłasności nie dotyczy współwłasności
łącznej
42.

Dane identyfikacyjne współwłaściciela
43. Nazwisko / pełna nazwa współwłaściciela

44. Data urodzenia

45. Pierwsze imię, drugie imię

46. Imię ojca, imię matki

47. Numer telefonu

48. PESEL / NIP

49. REGON

50. Adres poczty elektronicznej

D.7.

Adres zamieszkania / siedziby współwłaściciela
51. Kraj

54. Gmina/Dzielnica

52. Województwo

55. Ulica

58. Miejscowość

D.8.

56. Nr domu

57. Nr lokalu

59. Kod pocztowy

60. Poczta

Adres dla korespondencji
(wypełnić, jeżeli adres jest inny niż adres zamieszkania wpisany w poz. D.7.)
61. Kraj

64. Gmina/Dzielnica

62. Województwo

65. Ulica

68. Miejscowość

E

53. Powiat

63. Powiat

66. Nr domu

67. Nr lokalu

69. Kod pocztowy

70. Poczta

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
71. Kraj

74. Gmina/Dzielnica

78. Miejscowość

72. Województwo

75. Ulica

73. Powiat

76. Nr domu

77. Nr lokalu

79. Kod pocztowy

80. Poczta

81. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

F
F.1.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Nieruchomości zamieszkałe
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób2

F.2.

82.

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Wieliszew w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty3

83.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

84.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 83 należy pomnożyć przez liczbę osób
wskazaną w poz. 84)

85.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 85 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

86.

selektywny

zmieszany

selektywny

zmieszany

Nieruchomości niezamieszkałe
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób2

Stawka opłaty za 1 pojemnik określonej pojemności:3




87.

120 L 88. ........................................................
........................................................
1100 L
........................................................
2500 L
........................................................
7000 L

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
3
W przypadku wyboru metody selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze nieselektywnej zbiórki
odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podwyższoną.
2

120 L 89. ..........................................
..........................................
1100 L
..........................................
2500 L
..........................................
7000 L

Liczba pojemników o pojemności:




F.3.

Miesięczna opłata (stawkę za pojemnik o określonej pojemności - wskazaną w poz. 88,
należy pomnożyć przez liczbę pojemników wskazanych w poz. 89).

90.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 90 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

91.

Obliczenie opłaty ryczałtowej za domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek
letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

92.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek
letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

93.

Liczba domków letniskowych / nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe

94.

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma iloczynów odpowiednich wielkości
z poz. 94 i wysokości stawki opłaty rocznej z poz. 92 lub 93.

F.4.

złotych rocznie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wysokość opłaty kwartalnej / rocznej4
(suma kwot z poz. 86 i 91 / 95)

G.

95.

96.

ODPADY „ZIELONE”5
97. Na nieruchomości znajduje się kompostownik: TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)
W inny sposób wykorzystuję (wskazać w jaki), na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe

H.

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
98. Data

99. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka
osoby upoważnionej)

100. Podpis współwłaściciela

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 86, 91 bądź 95 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy
organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 płatę z poz. 96 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
O
do 15 stycznia br za I kwartał, do 15 kwietnia br za II kwartał, do 15 lipca br za III kwartał, do 15 października br za IV kwartał, bądź roczną opłatę do 31 marca
br na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wieliszewie, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Opłatę o której mowa
w poz. 86 oraz poz. 91 można wpłacać do 15 każdego miesiąca. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wpisać kwotę z poz. 86.
W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, wpisać kwotę z poz. 91. W przypadku nieruchomości,
które w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z poz. 86 i poz. 91.
W przypadku opłaty ryczałtowej za domek letniskowy bądź inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wpisać kwotę
z pozycji 95.
5
Informacje potrzebne do celów sprawozdawczych.
4

