- WZÓR Data złożenia deklaracji

Sposób złożenia deklaracji

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA POLA JASNE.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Termin składania:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości; dotyczy to również przypadku zmiany danych oraz
zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli wobec właściciela nieruchomości
została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty (art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
Miejsce składania: Wydział Należności Środowiskowych Urzędu Miejskiego Wrocławia
POUCZENIE:
Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje
się niniejszym, że deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI(zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. złożenie deklaracji

□ 2. korekta deklaracji

□ 3. zmiana danych identyﬁkacyjnych

B. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI(należy wpisać rok, miesiąc i dzień,
w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty)
1. Rok

2019

2. Miesiąc

3. Dzień

STYCZEŃ

15

C. PODATNICY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(jeżeli podatników jest więcej niż dwóch, dane pozostałych podatników należy podać w załączniku „W”)

PODATNIK NR I (Dane do korespondencji)
4. Imię/imiona

5. Nazwisko
KOWALSKI

JAN, WŁADYSŁAW

6. Nazwa (w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną)
7. Miejscowość

8. Ulica

WROCŁAW
10. Numer lokalu

ZIELONA
11. Kod pocztowy

53-110

12. Numer telefonu

+48 730 000 000

9. Numer domu

20
13. Adres e-mail

jankowalski@interia.pl

14. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

15. PESEL

49052003011

PODATNIK NR II
16. Imię/imiona

17. Nazwisko

18. Nazwa(w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną)
19. Miejscowość

20.Ulica

22. Numer lokalu

23. Kod pocztowy

24. Numer telefonu

26. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

21. Numer domu
25. Adres e-mail

27. PESEL

D. DANE NIERUCHOMOŚCI
D.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI(zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
□ 2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
□ 3. nieruchomość, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na której w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
□ 4. nieruchomość, w przypadku której w części zamieszkałego lokalu mieszkalnego prowadzona jest
obsługa biurowa działalności gospodarczej
□ 5. nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub/i przestały powstawać odpady
komunalne
□ 6. nieruchomość, w stosunku do której podmiotem obowiązanym do złożenia deklaracji przestał być
podmiot wskazany w części C
□ 7. nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI ZA KTÓRĄ PONOSI SIĘ OPŁATĘ
(jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 7, numery lokali wskazuje się w załączniku „O”, a pozycji nr
30nie wypełnia się)
28. Ulica

29. Nr budynku

ZIELONA

30. Nr lokalu

31. Kod pocztowy

20

53-110

D.3. POWIERZCHNIA LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ LICZBA MIESZKAŃCÓW
(część D.3.wypełnia się, jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 1, 3 lub 4;
jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 7, zamiast części D.3. wypełnia się załącznik „O”)
32. Powierzchnia lokalu mieszkalnego

73,10 m

33. Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

2

2

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 7, zamiast części E wypełnia się załącznik „O”)

E.1. PODSTAWA USTALENIA OPŁATY (zaznaczyć właściwy kwadrat lub kwadraty)

□ 1. Powierzchnia lokalu mieszkalnego
2. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

□ 3. Pojemniki (dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałych lub nieruchomości w części niezamieszkałych)
E.2. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów

□ 2. Nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów

E.3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
E.3.1. Nieruchomość zamieszkała lub nieruchomość w części zamieszkała
(należy wypełnić, jeśli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 1, 3 lub 4, 7)
34.Powierzchnia lokalu

35. Stawka opłaty

37.Liczba mieszkańców

38.Stawka opłaty

36. Wysokość opłaty (należy wpisać iloczyn
wartości podanych w polach 34 i 35)

zł,

2

gr

zł,
39. Wysokość opłaty (należy wpisać iloczyn
wartości podanych w polach 37 i 38)

22 zł, 00 gr

gr

44 zł, 00 gr

E.3.2. Nieruchomość niezamieszkała lub nieruchomość w części niezamieszkała
(należy wypełnić, jeśli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 2 albo 3, 7)

Pojemność pojemnika
przeznaczonego dla
nieruchomości

Ilość
pojemników

Ilość
odbiorów
pojemnika
w miesiąc
u

40.

50.

Stawka opłaty

zł,
60.

Wysokość opłaty
(należy wpisać iloczyn liczb wpisanych
w poszczególnych wierszach, tj. iloczyn stawki
opłaty oraz liczb określających ilość
pojemników oraz ilość odbiorów pojemnika w
danym miesiącu)

gr

zł,
70.

1. do 0,06 m³w³¹cznie

,

,
2. powyæej 0,06 m³ do 0,08 m³
w³¹cznie
3. powyæej 0,08 m³ do 0,12 m³
w³¹cznie
4. powyæej 0,12 m³ do 0,24 m³
w³¹cznie
5. powyæej 0,24 m³ do 0,36 m³
w³¹cznie
6. powyæej 0,36 m³ do 0,66 m³
w³¹cznie
7. powyżej 0,66 m³ do 1,10 m³
w³¹cznie
8. powyæej 1,10 m³ do 7,00 m³
w³¹cznie
9. powyæej 7,00 m³ do 10,00
m³ w³¹cznie
10. powyæej 10,00 m³ do 16,00
m³ w³¹cznie

41.

51.

61.

71.

,
42.

52.

62.

,
72.

,
43.

53.

63.

44.

54.

64.

45.

55.

65.

,
73.
,

,
74.

,

,
75.
,

,
46.

56.

66.

76.
,

,
47.

57.

67.

48.

58.

68.

49.

59.

69.

77.

,

,
78.

,

,
79.

,

11. Wysokość opłaty

,
80.

(należy wpisać sumę wszystkich kwot wynikających z pól od 70 do 79)

F. WYSOKOŚĆ NALEŻNEJ OPŁATY
(kwota opłaty obliczona w części E lub kwota obliczona w załączniku „O”)

,

gr

Wysokość opłaty (należy wpisać ostateczną kwotę należną do
zapłaty obliczoną w części E):
- jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 1 lub 4, należy
wpisać kwotę obliczoną w polu 36 albo 39,
- jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 2, należy wpisać
kwotę obliczoną w polu 80,
- jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 3, należy wpisać
sumę kwot obliczonych w polach 36 albo 39 oraz w polu 80,
- jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 7, należy wpisać
sumę kwot dla poszczególnych lokali obliczoną w załączniku
„O”.

81.

44 zł, 00 gr

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

□ Zaznaczyć, jeśli do deklaracji dołączono załącznik „O”
□ Zaznaczyć, jeśli do deklaracji dołączono załącznik „W”
H. PODPIS
82. Imię i nazwisko podatnika/podatników1 albo – w przypadku
podatnika niebędącego osobą fizyczną – imię i nazwisko
osoby/osób reprezentujących podatnika2

83. Czytelny podpis

1. JAN KOWALSKI

1. (podpis)

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

84. Imię i nazwisko pełnomocnika3

85. Czytelny podpis

I. ADNOTACJE ORGANU

1

2

3

Należy wypełnić w kolejności, w jakiej w deklaracji wskazani zostali podatnicy.
W przypadku jednostek organizacyjnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, podpis składa osoba lub osoby upoważnione
do reprezentowania tej jednostki. W takim przypadku do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł do
reprezentowania tej jednostki organizacyjnej.
Należy wypełnić, jeśli deklarację za podatnika podpisuje pełnomocnik.

OBJAŚNIENIE SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI
Instytucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana jest ustawą z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną dalej „ustawą”, oraz
wydanymi na jej podstawie uchwałami Rady Miejskiej Wrocławia.
Zamieszczone poniżej objaśnienia mają pomóc podmiotom obowiązanym do złożenia
deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, zwanymi dalej „podatnikami”,
w wypełnieniu deklaracji w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Pozostałe instrukcje zostały zamieszczone na druku deklaracji.
Załącznik „O” i „W” wypełnia się w przypadkach wskazanych na druku deklaracji oraz
niniejszych objaśnieniach, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na druku załączników.
CZĘŚĆ A
Kwadrat nr 1(złożenie deklaracji) zaznacza się w przypadku składania deklaracji w związku
z powstaniem lub ustaniem obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami albo
w związku z zaistnieniem okoliczności wpływających na wysokość opłaty. Dotyczy to również
przypadku zmiany danych oraz zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeśli wobec właściciela nieruchomości została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty (art. 6o
ust. 4 ustawy).
Kwadrat nr 2 (korekta deklaracji) zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie
podanych danych w uprzednio złożonej deklaracji. Korygując deklarację wypełnia się ponownie
wszystkie niezbędne rubryki.
Kwadrat nr 3 (zmiana danych identyfikacyjnych) zaznacza się w przypadku zmiany danych
niemających wpływu na istnienie i zakres obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W takim przypadku za każdym razem wypełnia się część C oraz części, które dotyczą
zmienionych danych.
CZĘŚĆ B
Jako datę powstania obowiązku w przypadku zaznaczenia w części A kwadratu nr 1 wskazuje
się dzień, miesiąc, rok, w którym nastąpiło jedno ze zdarzeń mających wpływ na istnienie i zakres
obowiązku uiszczania opłaty. Do zdarzeń tych należą przede wszystkim: zamieszkanie na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstanie na danej nieruchomości odpadów komunalnych
oraz zmiana danych wpływających na wysokość należnej opłaty. Podatnicy, którzy zaznaczyli w części
A kwadrat nr 2 lub 3, jako datę powstania obowiązku wskazują datę podaną w poprzednio składanej
deklaracji, chyba że celem złożenia korekty deklaracji jest zmiana błędnie podanej daty.
CZĘŚĆ C
W części C podaje się dane identyfikacyjne podatnika. Jeżeli podatników opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest więcej niż dwóch, dane pozostałych podaje się
w załączniku „W”.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy, 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.
W innych przypadkach podatnikami opłaty są właściciele nieruchomości, przy czym zgodnie
z ustawą za właściciela nieruchomości uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością. Zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy, jeżeli podmiotów
spełniających warunki bycia właścicielem jest więcej niż dwóch, obowiązany do ich wykonania jest
jedynie podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te
mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania

obowiązków wynikających z ustawy. W takim przypadku jedynie podmiot wskazany w umowie składa
deklarację.
W części C w przypadku osób fizycznych podaje się adres miejsca zamieszkania podatnika
oraz numer NIP i PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, podaje się tylko numer NIP. W
przypadku jednostek organizacyjnych podaje się adres siedziby oraz numer NIP. Podany w części C
adres służył będzie jako adres do doręczeń.
CZĘŚĆ D
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa się odrębnie dla każdej
nieruchomości, a w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi odrębnie
dla każdego budynku.
W przypadku budynków wielolokalowych oprócz deklaracji należy również wypełnić
załącznik „O”.
Kwadrat nr 1 zaznaczają właściciele nieruchomości, na których faktycznie zamieszkują
mieszkańcy.
Kwadrat nr 2 zaznaczają właściciele nieruchomości niezamieszkałych, ale na których
występuje jakakolwiek aktywność (gospodarcza, społeczna, publiczna, prywatna) powodująca
powstawanie odpadów komunalnych.
Kwadrat nr 3 zaznacza się, jeśli nieruchomość łącznie spełnia cechy opisane w objaśnieniach
dotyczących kwadratu nr 1 i 2.
Kwadrat nr 4 zaznacza się, jeśli część zamieszkałego lokalu wykorzystywana jest w celu
prowadzenia obsługi biurowej działalności gospodarczej, a działalność gospodarcza nie jest
prowadzona w tym lokalu.
Kwadrat nr 5 zaznacza się, jeżeli na danej nieruchomości przestali zamieszkiwać mieszkańcy
lub/i przestały powstawać odpady komunalne i jednocześnie nie powstały okoliczności
zobowiązujące do uiszczania opłaty. W takim przypadku wypełnia się część A-C, D.2., a w części F
wpisuje się cyfrę „0”.
Kwadrat nr 6 zaznacza się, jeśli wskazany w poprzedniej deklaracji podatnik przestał być
obowiązanym do składania deklaracji w odniesieniu do nieruchomości, której dotyczyła poprzednia
złożona przez niego deklaracja. W takim przypadku wypełnia się część A-C i D.2, a w części F wpisuje
się cyfrę „0”. Jeżeli obowiązanym do składania deklaracji przestał być jeden z kilku podatników
wskazanych w uprzednio złożonej deklaracji, deklarację składa tylko ten podatnik, a w części C podaje
tylko swoje dane.
Kwadrat nr 7 zaznacza się w przypadku budynków wielolokalowych. W takim przypadku
kwadratów nr 1 – 6 nie zaznacza się.
W pozostałym zakresie część D wypełnia się zgodnie ze wskazaniami na druku deklaracji.
CZĘŚĆ E i F
Wypełniając deklarację należy przyjąć metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawkę tej opłaty wynikające z aktualnej na dzień powstania obowiązku uiszczenia
opłaty uchwały Rady Miejskiej Wrocławia określającej metodę ustalenia oraz wysokość stawek tej
opłaty.
Składający deklarację dla budynków wielolokalowych podstawę ustalenia opłaty wskazują
odrębnie dla każdego lokalu, wypełniając załącznik „O”, w którym wskazuje się również kwotę opłaty
obliczoną dla całego budynku.
Zgodnie z art. 6q ust. 2 ustawy kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie podlega zaokrągleniu.
CZĘŚĆ G i H
Część G i H wypełnia się zgodnie ze wskazaniami na druku deklaracji.

