Niniejsza instrukcja pomoże Pani/Panu wypełnić deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełniając deklaracje należy uważnie
czytać zawarte w niej objaśnienia i pouczenia.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI
CZĘŚĆ A.
Zaznaczamy pole wyboru: ZŁOŻENIE PIERWSZEJ DEKLARACJI, jeśli do tej pory
deklaracja nie była składana. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację z zaznaczonym polem KOREKTA
(ZMIANA) ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.
CZĘŚĆ B.
Zaznaczamy pole wyboru: WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI; WSPÓŁWŁAŚCICIEL;
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY; NAJEMC – DZIERŻAWCA; JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE I OSOBY POSIADAJĄCE NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄDZIE
LUB UŻYTKOWANIU; INNE PODMIOTY WŁADAJĄCE NIERUCHOMOŚCIĄ
stosownie do statutu prawnego ankietowanego (zwykle będą to osoby fizyczne).
CZĘŚĆ C/C.1.
Wpisujemy dane identyfikacyjne osoby fizycznej:
Nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, PESEL – wpisujemy dla osoby fizycznej, numer
telefonu, adres e-mail, jeśli osoba posiada.
CZĘŚĆ C.2.
Wpisujemy dane identyfikacyjne dotyczące osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej.
Pełna nazwa podmiotu; NIP – REGON wpisujemy dla osoby prawnej oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; adres e-mail; numer telefonu.
Osobami prawymi są np. jednostki OSP, spółki prawa handlowego, parafie.
Jednostki organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są np. szkoły,
przedszkola.
CZĘŚĆ C.3.
Wpisujemy ADRES NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE stosownie do stanu faktycznego ankietowanego:
Miejscowość; ulica, – jeśli jest; nr domu; nr lokalu.
W przypadku, tzw. „BN-ek”, czyli budynków, które nie mają nadanego numeru
budynku, a są faktycznie zamieszkałe podajemy nr ewidencyjny działki/działek, na
której/ których się znajduje.
CZĘŚĆ C.4.
Wpisujemy ADRES DO KORESPONDENCJI, – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości
z C.3.:
Kraj; województwo; gmina; miejscowość; ulica; nr domu; nr lokalu; kod pocztowy; poczta.

CZĘŚĆ D
Należy podać liczbę mieszkańców zamieszkującą dana nieruchomości wskazaną
w CZĘŚCI C.3.
Wypisujemy IMIONA i NAZWISKA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚĆI C.3.
Należy zaznaczyć właściwy kwadrat (TAK/NIE) dotyczący selektywnego zbierania odpadów
Dla nieruchomości zamieszkałych całorocznie wpisujemy ilość mieszkańców
zamieszkujących dana nieruchomość. Jeżeli w nieruchomości część osób przebywa czasowo
(np. studenci, osoby pracujące za granicą oraz osoby pracujące wymagające czasowego
pobytu poza miejscem zamieszkania) to na potwierdzenie danych zawartych w deklaracji
właściciele nieruchomość zobowiązani są dostarczyć:
- w przypadku młodzieży szkolnej uczącej się i zamieszkującej poza domem nie należy jej
wykazywać, pod warunkiem załączenia zaświadczenia za szkoły, uczelni;
- w przypadku pracy wymagającej czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania do
deklaracji należy dołączyć zaświadczenie z miejsca zatrudnienia lub oświadczenie o pracy
wymagającej czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania;
- w przypadku długotrwałego pobytu poza granicami kraju do deklaracji należy dołączyć
stosowne oświadczenie właściciela nieruchomości.
Należy przypominać, że Urząd Gminy będzie weryfikować prawidłowość tych danych
przez żądanie przedłożenia stosownych dokumentów.
CZĘŚĆ C.E.
I – jeżeli odpady będą segregowane należy wpisać niższą stawkę określoną uchwałą Rady
Gminy tj.
1.Stawka opłaty miesięcznej od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi 4,00zł.
I – jeżeli odpady nie będą segregowane należy wpisać wyższą stawkę określoną uchwałą
Rady Gminy tj.
1.Stawka opłaty miesięcznej od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi 10,00zł.
II – Należy wpisać zadeklarowana liczbę mieszkańców wskazana w CZĘŚCI D
III – Należy podać kwotę w złotych, która wyszła z wyliczeń kolumn:
Ia x II = III lub
Ib x II = III
CZĘŚĆ F
Jeżeli na nieruchomości jest kompostownik należy to zaznaczyć w odpowiednim okienku.
CZĘŚĆ G
Po zapoznaniu się z oświadczeniem należy złożyć podpis w miejscu do tego przeznaczonym.
UWAGA!!!
Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający samodzielną umowę na odbiór
odpadów komunalnych z firmą wywozową powinien pamiętać, że umowa obowiązuje do
dnia 30 czerwca 2013r.
Od dnia 1 lipca 2013r. nie będzie potrzeby posiadania żadnych umów na odbiór
odpadów komunalnych.

