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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ………….. Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia …………. 2019 roku,
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data złożenia

Nr dokumentu

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA
PRZEZ ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA OBSZARZE MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz dla będących zarządcami
nieruchomości lub reprezentującymi wspólnoty mieszkaniowe, położonych na terenie Gminy Niepołomice.

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice,
w Biurze Obsługi Klienta, pocztą lub elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 180)

POUCZENIE:
1) w przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 42 lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016,
poz. 599 z późn. zm.).
2) w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie wezwany
do złożenia wyjaśnień.
3) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
4) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację 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) w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła
zmiana.
6) właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca
okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji
obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.
7) miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami,
leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi (zgodnie z art. 2 d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008., poz. 218, s.14).
8) w przypadku zbycia lub zmiany własności nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem zmiany.
9) wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji.
10) w przypadku złożenia korekty deklaracji lub deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa była
świadczona.
11) w przypadku zmiany danych w postaci zmniejszenia ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, płatnik zobowiązany
jest do podania uzasadnienia przyczyn korekty.
12) w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 3 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.
13) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminach
miesięcznych z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, gotówką w kasie tego Urzędu lub u inkasenta.
14) sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzenie odpadów
zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.

OBJAŚNIENIA:
Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na papier, szkło, tworzywa
sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji.
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A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
pierwsza deklaracja

zmiana/ korekta danych

Uzasadnienie zmiany danych w deklaracji (należy wpisać np. zgon, urodzenie dziecka, sprzedaż, zmiana właściciela,
przeprowadzka itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
właściciel

zarządca/reprezentujący wspólnotę mieszkaniową

współwłaściciel
inny, w tym: dzierżawca, najemca, biorący w użyczenie – w załączeniu kserokopia umowy dzierżawy, najmu
lub użyczenia.
C. DANE ZOBOWIĄZANEGO SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□ Osoba fizyczna – wypełnia pola z *

□ Podmiot niebędący osobą fizyczną - wypełnia pola z **

1. Nazwisko* /Nazwa pełna**

2. Imię*

3. PESEL* /NIP**

4. Data urodzenia *(w przypadku nie nadania
nr PESEL)

5. Imię ojca/Imię matki*

6. Nr telefonu*/**

D. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM)

wypełnia zobowiązany będący osobą fizyczną – nie dotyczy w przypadku rozdzielności majątkowej
7. Nazwisko

8. Imię

9. PESEL

10. Imię ojca/Imię matki

E. ADRES ZAMIESZKANIA*/ SIEDZIBY**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu / nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

F. ADRES KORESPONDENCYJNY (tylko w przypadku gdy adres jest inny niż adres wymieniony w części E)
20. Miejscowość

21. Ulica

22. Nr domu/nr lokalu

23. Kod pocztowy

G. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
24. Miejscowość

25. Ulica

26. Nr domu/nr lokalu

H. Określenie sposobu gromadzenia odpadów
I.

Nieruchomość w części G wyposażona jest w pojemnik
na zmieszane odpady komunalne

J.

Nieruchomość wskazana w części G wyposażona jest w
kompostownik
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□ selektywny □ nieselektywny
□ TAK
□ NIE
□ TAK □ NIE
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K. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części G
niniejszej deklaracji zamieszkuje: (należy podać wszystkie osoby
zamieszkujące włącznie z małoletnimi dziećmi)

27. Liczba mieszkańców

L. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
L.1. Miesięczna opłata od jednego mieszkańca,

15,00 zł

odpady zbierane selektywnie

L.2. Miesięczna opłata od jednego mieszkańca,

25,00 zł

odpady zbierane nieselektywnie

M. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY

28.

(Należy wpisać opłatę stanowiącą iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość
oraz poz. L.1 lub L.2)

N. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.
2.

3.
4.

Podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Zapoznałem się z pouczeniem zawartym w niniejszej deklaracji
Zobowiązuję się do terminowego informowania na obowiązującym druku o każdym fakcie, który może mieć wpływ
na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczę, bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc
kalendarzowy z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca, za który należy się opłata.

…………………………………………………………
(data obowiązywania deklaracji)

Niepołomice, dnia ………………..
…………………………………………………………
(czytelny podpis składającego deklarację)

O. ADNOTACJE URZĘDOWE
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