DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Składający: Formularz przeznaczony jest dla nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych oraz w części
zamieszkanych i niezamieszkanych (mieszanych) położonych na terenie Gminy Marcinowice.
Termin składania
Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
Deklaracja zmieniająca: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust.2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Korekta deklaracji: w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Marcinowice
Miejsce składania: Urząd Gminy Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat)

Pierwsza deklaracja

- data zamieszkania/ powstania odpadów na nieruchomości:

…............................

Deklaracja zmieniająca - data nastąpienia zmiany: …….……………….
Korekta błędnie sporządzonej deklaracji – obowiązuje od: …….……………….

B.

PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat)

właściciel

użytkownik wieczysty

najemca, dzierżawca

jednostka organizacyjna

zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub
zasobów spółdzielczych

Inny

współwłaściciel

C.

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnić drukowanymi literami)

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób
fizycznych)

PEŁNA NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

PESEL (jeżeli dotyczy)

REGON (jeżeli dotyczy)

NUMER TELEFONU

E-MAIL

D.
KRAJ

NIP (jeżeli dotyczy)

ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY
WOJEWÓDŹTWO
POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU *

NIERUCHOMOŚĆ JEST: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
zamieszkana

niezamieszkana

w części zamieszkana
i w części niezamieszkana
(mieszana)

* w przypadku braku nr domu/lokalu należy podać numer działki
ADRES DO KORESPONDECJI (jeśli inny niż wymieniony w punkcie D)

E.
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

F.

NR LOKALU

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANEJ (wypełnić drukowanymi
literami)
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie F niniejszej deklaracji
zamieszkuje (podać liczbę mieszkańców)

Liczba osób:

G. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE - SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW
(zakreślić właściwy kwadrat)
Wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkanej
Zmieszane odpady komunalne
(odpady komunalne nie poddane
segregacji)
H.

Odpady zbierane selektywnie

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH (liczona jako
iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)
Wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkanej

……………………………..
(ilość osób zamieszkałych)

x

……………………………… = ……………………………………..(zł)
(stawka miesięcznej opłaty) (wysokość miesięcznej opłaty)

(słownie złotych :………………………………………………………………………….....….…....................)
Uwaga! Obowiązuje niższa stawka opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w
sposób selektywny. Stawki opłat wymienione są w objaśnieniach.
I. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANE - RODZAJ GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW
(zakreślić właściwy kwadrat)
Wypełnia właściciel nieruchomości niezamieszkanej, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne (mowa tutaj o nieruchomości, na której prowadzona jest np.
działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna)
Zmieszane odpady komunalne
(odpady komunalne nie poddane
segregacji)

Odpady zbierane selektywnie

Uwaga! Obowiązuje niższa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (mowa tutaj o nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza,
społeczna lub publiczna)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie F niniejszej deklaracji odpady
komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności:
J.

a) ……………………
(pojemność pojemnika)

b) ……………………
(pojemność pojemnika)

c) ……………………
(pojemność pojemnika)

…………………. X …………………. = …………………………………………. zł
(liczba pojemników)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

…………………. X …………………. = …………………………………………. zł
(liczba pojemników)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

…………………. X …………………. = …………………………………………. zł
(liczba pojemników)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Opłata miesięczna stanowi sumę opłat wyliczonych w pkt a), b), c) i wynosi: ………………………… zł
(słownie złotych :………………………………………………………………………….....….…....................)
Uwaga! Pojemniki o określonej pojemności i stawki opłat za te pojemniki wymienione są w objaśnieniach.

K.

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKANEJ
I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKANEJ (MIESZANEJ)
Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w
punkcie H, a w części nieruchomość, o której mowa w punkcie J)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:
.…….....…… + ……………… = ……..………zł.
(suma opłat z punktów H i J)
(słownie złotych: …………………………........………………………………………………………. )

L.

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 oświadczenie o zmianie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość – dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym – załącznik nr 1 do deklaracji;
 wykaz nieruchomości niezamieszkałych (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych) – załącznik
nr 2 do deklaracji;
 inne……………………………………………………………………………………………...
M. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

N.

ADNOTACJE ORGANU

…………………………………………...
(czytelny podpis)
DATA I PODPIS
WERYFIKUJACEGO
FORMULARZ

Pouczenie:
1) W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, do 15 dnia każdego miesiąca,
którego dotyczy opłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Marcinowicach lub w kasie urzędu.
3) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie
niezłożenia deklaracji w określonych terminach albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w
deklaracji, Wójt Gminy Marcinowice określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami,
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
4) Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli
nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomościami położonymi na terenie Gminy Marcinowice.
5) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo
spółdzielnię mieszkaniową.
6) Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 luty 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

OBJAŚNIENIA
dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Wymieniona w punkcie H opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotycząca nieruchomości
zamieszkanych) stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej uchwałą nr IV/24/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej
opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie
wynosi 23 zł/osobę/miesięcznie
b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane selektywnie
wynosi 17 zł/osobę/miesięcznie
2. Wymieniona w punkcie J opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości
niezamieszkanych) stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za ten
pojemnik ustalonej uchwałą nr IV/24/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio (bez selektywnej zbiórki):
− za pojemnik o pojemności 80 l 64,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 120 l 69,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 240 l 104,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 660 l 194,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 1 100 l 296,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 1 500 l 312,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 7 000 l (KP-7) - 1438,00 zł miesięcznie,
b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio (przy selektywnej zbiórce):
− za pojemnik (gniazdo)* o pojemności 80 l 42,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik (gniazdo)* o pojemności 120 l 46,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik (gniazdo)* o pojemności 240 l 69,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik (gniazdo)* o pojemności 660 l 127,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik (gniazdo)* o pojemności 1 100 l 196,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik (gniazdo)* o pojemności 1 500 l 208,00 zł miesięcznie
− za pojemnik (gniazdo)* o pojemności 7 000 l (KP-7) – 959,00 zł miesięcznie.
* Uwaga! zaznaczenie pojemnika o określonej pojemności przy selektywnie zbieranych odpadach oznacza
pojemnik na odpady komunalne zmieszane i pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów, jest
to zatem stawka za gniazdo.
3. Wymieniona w rubryce K opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy nieruchomości
mieszanych tj. jeżeli na danej nieruchomości władanej przez jednego właściciela mieszkają mieszkańcy jak i
prowadzona jest działalność o charakterze gospodarczym społecznym lub publicznym. Stanowi ona sumę opłat
naliczonych w punktach H i J.
4. W przypadku, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałych, bądź mieszanych a zmianie ulega liczba
osób zamieszkujących do deklaracji należy dołączyć informacje o lokalach, w których zmianie uległa liczba osób
– załącznik nr 1.
5. W przypadku, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
bądź gdy dotyczy nieruchomości mieszanych do deklaracji należy dołączyć wykaz firm/instytucji, które zostały
ujęte w niniejszej deklaracji – załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 do deklaracji
dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym
DANE O NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY
KOMUNALNE
………………………..
(Miejscowość)

………………………..
(Ulica)

……………………………..
(Numer nieruchomości)

Oświadczam, że na terenie wskazanej nieruchomości zamieszkuje ………... osób.
(podać liczbę)

Informacja o lokalach mieszkalnych, w których zmianie uległa liczba osób
zamieszkująca daną nieruchomość
L.p. Miejscowość, ulica,
Liczba osób, która się
Liczba osób, która się
nr budynku/nr
wprowadziła do danej
wyprowadziła z danej
lokalu
nieruchomości
nieruchomości

..…………………………
Data

…………………………………………….………
Czytelny podpis (pieczęć) składającego załącznik

Załącznik nr 2 do deklaracji
dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym

DANE O NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY
KOMUNALNE
………………………..
(Miejscowość)

………………………..
(Ulica)

……………………………..
(Numer nieruchomości)

Oświadczam, że do wskazanej nieruchomości przynależy…………………... firm/instytucji.
(podać liczbę)

L.p.

Informacja o lokalach niezamieszkałych
Miejscowość,
Nazwa
Rodzaj nieruchomości
ulica, nr
firmy/instytucji
niezamieszkanej lub zakres
budynku/nr
prowadzonej działalności (wpisać,
lokalu
np.: lokal handlowy, lokal
gastronomiczny, biuro, itp.)

..…………………………
Data

…………………………………………….………
Czytelny podpis (pieczęć) składającego załącznik

