Jak prawidłowo wypełnić deklarację? To nic trudnego! Poniżej zamieszczamy przykładowo
wypełniony formularz.
Fikcyjnym wypełniającym jest Pan Artur Nowak. Pan Artur – podobnie jak wszyscy do 19
kwietnia – wypełnia deklarację po raz pierwszy. Dlatego w części A zaznaczył kwadrat
pierwsza deklaracja. Nasz bohater jest jedynym właścicielem domu w którym mieszka wraz z
trzema osobami. Dlatego w części B zaznaczył właściciel. Jeśli dom byłby współwłasnością z
małżonką, zaznaczyłby współwłaściciel, ale na końcu formularza może podpisać się sam.
Dalej, w części C, wpisujemy nasze dane osobowe oraz telefon kontaktowy. Pamiętamy, że
na wsiach nie obowiązują nazwy ulic. Pan Artur mieszka w Zabierzowie Bocheńskim, dlatego
pole z nazwą ulicy pozostawił puste.
Pola od 12 do 17 również pozostawił puste, ponieważ zameldowany składa deklarację dla
nieruchomości, w której jest zameldowany. Jeśli zaś posiadałby dwa domy, to w jednym
przypadku adres zameldowania różniłby się od adresu nieruchomości, której dotyczy
dokument.
W następnym, dużym polu, Pan Artur podpisuje się deklarując, że nieruchomość jest
zamieszkała. System odbioru odpadów w gminie Niepołomice nie obejmuje nieruchomości
niezamieszkałych. Następnie w polu 18 wpisał liczbę osób faktycznie zamieszkujących
nieruchomość. Wprawdzie w domu zameldowanych jest pięć osób, ale syn wyjechał na
roczne stypendium, zatem Pan Artur wpisał liczbę „cztery osoby”. Wpisał to słownie, aby nie
było wątpliwości, chociaż mógłby to wpisać w postaci cyfry.
Fikcyjna rodzina naszego fikcyjnego właściciela zdecydowała, że będzie sumiennie
segregować odpady. Dlatego w części E zaznaczona jest opcja tak. W części F.1 Pan Artur
przepisał właściwą sumę z tabeli opłat za odbiór odpadów segregowanych, która dla
czterech osób wynosi 36 złotych.
Ponieważ Nowakowie będą segregować odpady, pole F.2 ich nie dotyczy. A ponieważ
mieszkają w budynku jednorodzinnym, nie dotyczą ich również dwa następne pola.
W polu 23 powtórzona jest wysokość opłaty, którą rodzina Nowaków ponosić będzie
miesięcznie za odbiór odpadów.
Przedostatnie pole dotyczy wielkości kompostownika, którego Pan Artur nie posiada.
Dlatego zaznaczył nie.
Na końcu wpisał miejscowość, datę wypełnienia dokumentu i swój podpis.
Tak wypełniony formularz zaniósł do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Teraz
spokojnie czeka na ostatni pakiet informacyjny, który ma przyjść do niego tuż przed
uruchomieniem systemu. Ale nie przyjdzie, bo przecież Pan Artur to postać fikcyjna.

