Załącznik do uchwały
nr XXI-117/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
(należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym)
z dnia 28.11. 2012 r.

WZÓR

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
składający:
właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołomin, przez których rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością
miejsce składania: Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin,
Biuro Obsługi Mieszkańca
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(należy zaznaczyć znakiem X tylko jeden właściwy kwadrat)



pierwsza deklaracja



zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)



właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz



jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie



inny podmiot władający nieruchomością



współwłaściciel, współposiadacz

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO, NR PESEL * / NAZWA PEŁNA, NIP **:
1.

(*dotyczy osób fizycznych, **dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi)

TELEFON KONTAKTOWY:

2.

ADRES / SIEDZIBA:
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

3.

4.

5.

GMINA

ULICA

NR DOMU, NR LOKALU

6.

7.

8.

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

9.

10.

11.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
GMINA

ULICA

NR DOMU, NR LOKALU

12.

13.

14.

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

15.

16.

17.

(numer działki jeśli brak numeru domu)
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E. OŚWIADCZENIA
E.1. Nieruchomość wskazana w części D jest:
(należy zaznaczyć znakiem X tylko jeden właściwy kwadrat)

 nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy
- oświadczam, że na nieruchomości zamieszkuje:

18.

(należy podać liczbę mieszkańców)
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F

 nieruchomością, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne
(w szczególności: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.)
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G

 nieruchomością, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy F,G,H

E.2. Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D odpady będą gromadzone i odbierane
w sposób selektywny:

 TAK

 NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
miesięczna stawka opłaty za
jednego mieszkańca:

19.

20.





7,00 zł

15,00 zł

(należy zaznaczyć znakiem X tylko jeden
właściwy kwadrat)

- jeżeli zaznaczono TAK w dziale E.2

- jeżeli zaznaczono NIE w dziale E.2

wysokość miesięcznej opłaty:

21.

22.

(należy wypełnić tylko jedno pole,
podając kwotę w złotych)

(poz. 18 x poz. 19)

(poz. 18 x poz. 20)

poz. 21. - w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposob selektywny + odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji 18 i 19;
poz. 22. - w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to iloczyn pozycji 18 i 20

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne
I. Wielkość pojemników na
odpady niesegregowane

II. Stawka opłaty za
pojemnik

do 60 litrów (SM60)

13,00 zł

do 80 litrów (SM 80)

14,50 zł

do 110 litrów (SM 110)

16,00 zł

do 120 litrów (SM 120)

17,00 zł

do 140 litrów (SM 140)

19,00 zł

do 240 litrów (SM 240)

21,00 zł

do 660 litrów (SM 660)

50,00 zł

do 770 litrów (SM 770)

56,00 zł

do 1100 litrów (SM 1100)

65,00 zł

do 7000 litrów (KP-7)

400,00 zł

III. Liczba pojemników
(miesięcznie)

Wysokość opłaty miesięcznej:
(suma kwot z kolumny IV, należy podać kwotę w złotych)

IV. miesięczna opłata
(iloczyn kolumn II x III)

23.
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H. Dotyczy właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy (Dział E), a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (Dział F)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami:
(suma kwot: poz. 21 + poz. 23 lub poz. 22 + poz. 23,
należy podać kwotę w złotych)

24.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające
służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni
w Wołominie ul. Sienkiewicza 1 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).
...................................................................
(miejscowość i data)

...................................................................
(czytelny podpis)

Pouczenie:
1. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów
komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię ww. umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z potwierdzeniem opłaty za trzy ostatnie miesiące.
2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz.
1015).
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni
Wołominie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć do 31 marca 2013 r.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na
danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Miejskiego
Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
5. Osoby przebywające poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy, nie zaliczają się do osób
zamieszkałych na danej nieruchomości.
6. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 3 albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji, organ określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
7. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu złożonej deklaracji.
8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za dwa miesiące, w terminie do
10. dnia miesiąca następującego po miesiącach, których obowiązek opłaty dotyczy, zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie, bądź
przesłać drogą pocztową.
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