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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/387/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 roku, w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data złożenia

Nr ewidencyjny

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
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne, 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 na wskazany wyżej adres lub elektronicznie za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji1

pierwsza deklaracja
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

właściciel2

współwłaściciel2

posiadacz2

współposiadacz2

użytkownik wieczysty2

osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie2

inny podmiot władający nieruchomością (dzierżawca, najemca, biorący w użyczenie) 2
zarządca nieruchomości lub reprezentujący wspólnotę mieszkaniową (zabudowa wielorodzinna)
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko
1.
PESEL
2.
Adres zameldowania
Kraj
3.

Województwo
4.

Gmina
6.

1

5.
Ulica

7.
Miejscowość

9.

Powiat

nr domu / nr lokalu
8.

Kod pocztowy
10.

Numer telefonu
11.

W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji proszę wypełniać jedynie te rubryki, których dotyczy zmiana oraz rubryki z danymi
składającego deklarację.
2
Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(tylko w przypadku gdy adres jest inny niż adres zameldowania wymieniony w części C)

Gmina

nr domu / nr lokalu /
nr działki

Ulica

(tylko w przypadku nie nadania nr domu)

12.

13.
Miejscowość

15.

14.
Kod pocztowy

Numer telefonu

16.

17.

Oświadczam, iż nieruchomość wskazana w części C / D jest zamieszkała3

……………………………………
(podpis składającego deklarację)

Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części C / D
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

18.

(W przypadku zabudowy wielorodzinnej – w poz. 18 należy wpisać liczbę wynikającą z załącznika
ZDO-1, tj. przepisać „Razem” liczby osób zamieszkujących nieruchomość, z ostatniego wiersza
załącznika)

E. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości
wskazanej w części C / D niniejszej deklaracji
odpady będą gromadzone i odbierane w sposób
selektywny *)

TAK

(należy podać liczbę mieszkańców)

NIE

(należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
F.1. Miesięczna stawka opłaty w gospodarstwie domowym w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane
selektywnie
(odpady segregowane)

W poz. 19 należy wpisać opłatę wynikającą z liczby osób wykazanych w poz. 18, zamieszkujących gospodarstwo domowe zgodnie
z zastosowaniem poniższej tabeli:
Liczba osób
19.
N = liczba
zamieszkujących
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby
5 osób
6 osób
osób
gospodarstwo domowe
Opłata za odpady
7*(N-5)+
zbierane w sposób
9,00 zł
18,00 zł 27,00 zł 36,00 zł 44,00 zł 51,00 zł
+44,00 zł
selektywny

F.2. Miesięczna stawka opłaty w gospodarstwie domowym w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane
nieselektywnie
(odpady niesegregowane)

W poz. 20 należy wpisać opłatę wynikającą z liczby osób wykazanych w poz. 18, zamieszkujących gospodarstwo domowe zgodnie
z zastosowaniem poniższej tabeli:
Liczba osób
20.
N = liczba
zamieszkujących
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby
5 osób
6 osób
osób
gospodarstwo domowe
Opłata za odpady
10,50*(N-5)
zbierane w sposób
13,50 zł 27,00 zł 40,50 zł 54,00 zł 66,00 zł 76,50 zł
+66,00 zł
nieselektywny

3

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. 201 rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UEL z 2008 r. ,
poz. 218, str. 14).
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F.3. Miesięczna stawka opłaty w gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej, odpady zbierane
selektywnie
(odpady segregowane)

W poz. 21 należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1, tj. przepisać kwotę „Razem”
ostatniej kolumny załącznika

21.

F.3. Miesięczna stawka opłaty w gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej, odpady zbierane
nieselektywnie
(odpady niesegregowane)

W poz. 22 należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1, tj. przepisać kwotę „Razem”
ostatniej kolumny załącznika

22.

23.

Wysokość miesięcznej opłaty
(należy przepisać kwotę z poz. 19 lub poz. 20 lub poz. 21 lub poz. 22)

Czy nieruchomość wskazana w części
D niniejszej deklaracji wyposażona
jest w kompostownik?
(w przypadku zaznaczenia pozycji TAK, proszę
o podanie pojemności kompostownika) – pole
niewymagane

TAK
24.

NIE

m3

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765 z późn. zm.) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis składającego deklarację)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE
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POUCZENIE:
1. Liczba zadeklarowanych osób w punkcie 18 powyższej deklaracji zostanie zweryfikowana przez organ
właściwy, na podstawie jednostkowego zużycia wody na mieszkańca gminy lub danych rejestrowych
dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. W przypadku stwierdzenia niezgodności
z podanymi w deklaracji danymi, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
2. 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 (Dz. U. z 2005 r.
Nr 229, poz. 1954 z późno zm.).
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Urzędu Miasta i Gminy
w Niepołomicach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do
19.04.2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Urzędu Miasta i Gminy
w Niepołomicach 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. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem
zamieszkania powyżej 2 miesięcy.
6. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 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 szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
7. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
złożonej deklaracji.
8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej
w Niepołomicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso) należy uiścić bez wezwania, do 15 dnia danego miesiąca,
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, gotówką w kasie tego Urzędu
lub u inkasenta.
9. 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 w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych
rodzajów odpadów, z podziałem na:
a) szkło – zielony pojemnik lub worek z napisem „Szkło”,
b) tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe, metale – żółty pojemnik lub worek
z napisem "Plastik" i „Metale”,
c) papier, tektura – niebieski pojemnik lub worek z napisem „Papier”
d) odpady zielone – brązowy pojemnik lub worek z napisem "Odpady biodegradowalne",
e) odpady niebezpieczne – czerwony pojemnik lub worek z napisem „Odpady niebezpieczne”
f) odpady wielkogabarytowe – na podstawie przyjętego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Niepołomice harmonogramu w formie „wystawek”.
g) odpady budowlane – na podstawie zamówienia pojemnika określonej pojemności w Urzędzie Miasta
i Gminy w Niepołomicach.

