JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSDPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ?
Pole A - W przypadku składania deklaracji po raz pierwszy w polu A należy zakreślić kwadrat „pierwsza
deklaracja”, w przypadku zmiany okoliczności, wpływającej na konieczność zmiany deklaracji np. urodzenie
dziecka zaznaczamy kwadrat „zmiana danych w deklaracji”. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni: od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych; przy zmianie danych będących podstawą wysokości należnej opłaty lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych.
Pole B – W polu B zaznaczamy przy odpowiednim kwadracie jakim podmiotem jesteśmy:
a)

b)
c)

d)

e)

Właściciel tj. osoba, która z wyłączeniem innych osób, może korzystać z nieruchomości zgodnie ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne
dochody z nieruchomości oraz nią rozporządzać.
Współwłaściciel tj. osoba, która posiada niepodzielne prawo własności tej samej nieruchomości wraz
z innymi osobami (współwłasność w częściach ułamkowych lub łączna np. małżonków).
Użytkownik wieczysty tj. osoba, która w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia
społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek
samorządu terytorialnego bądź ich związków, korzysta z nieruchomości z wyłączeniem innych osób.
Przez zarząd należy rozumieć trwały zarząd będący prawną formą władania nieruchomością przez
jednostkę organizacyjną i osobę, w znaczeniu przyjętym z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651, ze zm.).
Inny podmiot posiadający nieruchomość: posiadacz zależny (najemca, dzierżawca lub osoba mająca
inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą), posiadacz samoistny (ten kto
faktycznie włada nieruchomością jako właściciel), dzierżyciel (ten, kto nieruchomością faktycznie włada
za kogo innego).

Pole C.1.– w przypadku osób fizycznych wpisujemy dane osobowe: nazwisko, imię/ imiona, PESEL, numer
telefonu kontaktowego, a także adres e-mail (jeśli taki posiadamy).
Pole C.2.- W przypadku pozostałych podmiotów niż osoby fizyczne (dot. nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) wpisujemy pełną nazwę podmiotu, numer identyfikacji
podatkowej NIP, REGON, klasa PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), numer telefonu kontaktowego, adres
e-mail.
Pole D - w polu D wpisujemy adres nieruchomości, na której powstają odpady.
Pole E - wpisujemy adres zamieszkania / siedziby (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości, na której powstają
odpady komunalne).
Pole F - w polu F należy zaznaczyć kwadrat dotyczący sposobu zbiórki odpadów komunalnych. Odpady
gromadzone selektywnie tj. wysegregowane np.: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji itp.. Osoby, zamierzające zbierać
odpady w sposób selektywny (segregacja) oraz osoby, które nie będą zbierać odpadów w sposób selektywny
zaznaczają odpowiedni kwadrat. Ma to wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, ponieważ
osoby segregujące odpady będą płaciły mniej.
Pole G – w polu G podajemy liczbę gospodarstw domowych na nieruchomości (dotyczy nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy). Ponadto osoba składająca deklarację określa również czy na nieruchomości
prowadzona jest działalność gospodarcza.
Właściciel może posiadać kilka nieruchomości. Powinien złożyć deklarację co do każdej z tych nieruchomości –
dot. to nieruchomości położonych na terenie Gminy Mikstat. Jeżeli właściciel nieruchomości wynajmuje
nieruchomość i nieruchomość jest zamieszkana, powinien podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących
nieruchomość.
W przypadku, gdy liczba osób zamieszkałych podanych w deklaracji oraz osób zameldowanych wg Ewidencji
Ludności prowadzonej dla Miasta i Gminy Mikstat będzie się różnić zostanie wszczęte przez Gminę
postępowanie wyjaśniające tę rozbieżność.
Pole H
1.

W przypadku nieruchomości zamieszkałej (nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy) należy
wyliczyć miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wyliczenie iloczynu
liczby gospodarstw o danej liczbie osób oraz stawki opłaty uzależnionej od sposobu zbierania odpadów.

Przykład 1 – wyliczenie opłaty:
W lokalu, w którym dokonuje się segregacji odpadów mieszka 5 osób, liczba gospodarstw o danej
liczbie osób – 1, wysokość opłaty wynosi 24, 00 zł (gospodarstwo domowe, które zamieszkuje od 4 do 6
osób – miesięczna stawka 24 złote od gospodarstwa w przypadku selektywnej zbiórki).
1 x 24,00 zł = 24,00 zł
2.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej (nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska
itp.) należy wyliczyć miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wyliczenie
iloczynu stawki opłaty i liczby pojemników.

UWAGA!!!
1.

2.

3.

3.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą poza adresem zarejestrowania,
zlokalizowaną w nieruchomościach mieszanych zabezpieczają odbiór odpadów za
pośrednictwem zarządcy, przy zastosowaniu zapisów Regulaminu i poprzez
zdeklarowanie stosownej pojemności pojemników niezbędnych do odbioru odpadów
w ilości nie mniejszej niż 30l na miesiąc na jednego zatrudnionego.
Pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą na nieruchomościach
mieszanych deklarują faktyczną ilość odpadów nie mniejszą niż 30 l na miesiąc na
2
jednego zatrudnionego i 1 litr na każdy m powierzchni lokalu i gruntu związaną
z prowadzeniem działalności gospodarczej i zabezpieczają odbiór odpadów za
pośrednictwem zarządcy.
W przypadku nie prowadzenia segregacji odpadów komunalnych ustala się minimalną
3
pojemność pojemnika 0,08 m / osobę i nie mniej niż pojemnik 120 l na nieruchomość.

W przypadku nieruchomości mieszanej (Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz jest
prowadzona działalność gospodarcza) należy wyliczyć miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi poprzez sumę opłat obliczoną odrębnie dla części zamieszkałej i części
niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. (przykład 1 + przykład 2)

Przykład 2- wyliczenie opłaty:
W salonie fryzjerskim, w którym dokonuje się segregację odpadów zatrudnione są 2 osoby, powierzchnia
2
salonu wynosi 50 m
30 l – na jednego zatrudnionego
2
1 l na każdy m powierzchni
2

2 x 30 l + 50 m x 1 l = 60+50=110 l –pojemnik
Koszt pojemnika 120 l przy selektywnej zbiórce odpadów wynosi 15 zł
W polu H osoba składająca deklarację deklaruje również czy odpady zielone (np. obierki, skoszona trawa, opadłe
liście, resztki owoców i warzyw) zagospodaruje poprzez kompostowanie oraz sposób podłączenia nieruchomości
do instalacji odprowadzających nieczystości ciekłe.
Pole I- należy wpisać datę złożenia oświadczenia oraz złożyć czytelny podpis. W przypadku, gdy deklarację
składa inny podmiot niż osoba fizyczna deklarację powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania tego
podmiotu np. za wspólnotę deklarację podpisuje zarząd wspólnoty.
Załącznik 1a wypełnić należy poprzez wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości
niezamieszkałej położonej na terenie Miasta i Gminy Mikstat.
Załącznik 1 b należy wypełnić poprzez wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość i tworzących wspólnie
jedno gospodarstwo domowe.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat,
ul. Krakowska 17, pok. nr 14 w godzinach od 7:30 – 15:30.

