DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1
(składana przez właścicieli nieruchomości: na której zamieszkują mieszkańcy lub na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub na której w części zamieszkują
mieszkańcy oraz na której w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne lub na której znajdują się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe)

Podstawa prawna

Art. 6m, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, innych podmiotów władających
nieruchomością, a także wspólnot mieszkaniowych albo spółdzielni mieszkaniowych.

Miejsce składania

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski

Organ właściwy do złożenia deklaracji Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty)
................................................................
(dzień – miesiąc – rok)

□ nowa deklaracja (w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty)

□ korekta deklaracji

...........................................................…
(dzień – miesiąc – rok)
...........................................................…
(dzień – miesiąc - rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osób fizycznych

**dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Składający:
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię*/ pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Numer telefonu: …............................................... Adres poczty elektronicznej:.............................................................................................................

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA2
Gmina

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Wodzisław Śląski
Miejscowość
Wodzisław Śląski
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy dotyczy części nieruchomości zgodnie z art. 6m pkt 1ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

1

Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, kolorem
czarnym lub niebieskim, oraz zaznaczyć właściwy kwadrat .

2

Należy wypełnić jeżeli adres nieruchomości dla której jest składana deklaracja jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby składającego deklarację/współwłaściciela.

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C, jest wyposażona w kompostownik przydomowy a bioodpady są zagospodarowywane poprzez

□ TAK

kompostowanie:

□ NIE

2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……………………………………..………….……
(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)
WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
…………........,………....zł
Miesięczna stawka opłaty
….................

Liczba mieszkańców
zamieszkujących
nieruchomość

………...................,………… zł
Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość i miesięcznej stawki opłaty

…………........,...……... zł
Kwota zwolnienia wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej
w Wodzisławiu Śląskim

…...........………......,.……… zł
Miesięczna wysokość zwolnienia, tj. iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość i kwoty zwolnienia

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca miesięczną wysokość zwolnienia:
………………….…..zł
(wysokość miesięcznej opłaty)

-

….……….………zł
(wysokość zwolnienia)

=

…….……………….zł
(należna miesięczna opłata)

II. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach /
workach:
Rodzaj pojemnika/worka

Ilość pojemników/worków na nieruchomości

Stawka opłaty
(zł)

Wysokość opłaty
(zł)

1

2

3

4=2x3

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne

worek o pojemności 120l
pojemnik 110l
pojemnik 120l
pojemnik 240l
pojemnik 1100l
pojemnik typu KP 4m3
pojemnik typu KP 5m3
pojemnik typu KP 7m3
pojemnik typu KP 10m3
worek o pojemności 80l (szkło)
worek o pojemności 120l

Selektywnie zbierane
odpady komunalne

pojemnik 120l
pojemnik 240l
pojemnik 1100l
pojemnik typu KP 4m3
pojemnik typu KP 5m3
pojemnik typu KP 7m3
pojemnik typu KP 10m3
pojemnik typu dzwon 0,7m3
pojemnik typu dzwon 1,1m3
pojemnik typu dzwon 1,5m3

pojemnik typu dzwon 2m3
pojemnik typu dzwon 2,5m3

Razem:

(suma pozycji z kolumny 4) .................................……….....,….......zł.

III. RAZEM MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Suma opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
lub na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne lub na nieruchomości, na której
w części zamieszkują mieszkańcy oraz na której w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

....…….…......................…,….....zł.

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNA
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Wysokość rocznej opłaty wynosi: ……………………………………………………………….. zł
(stawka opłaty zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego)

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Imię:

Nazwisko:

Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)

Podpis (pieczęć)

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 1a Ordynacji podatkowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4
reprezentujący Miasto Wodzisław Śląski i Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl lub listownie na adres Administratora;
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań ustawowych;
4. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie załatwiania sprawy (spraw), dla potrzeb której (których) zostały zebrane. Po spełnieniu celu dla
którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie;
6. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych;
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa (00-193), ul. Stawki 2;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI
ORAZ DODATKOWE INFORMACJE
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wodzisław Śląski.
Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przez właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Ust. 2 a stanowi, iż jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie
dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot
obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jednocześnie w oparciu o ust. 3, 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.
Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Formularz można złożyć w formie

papierowej osobiście w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski lub za pośrednictwem poczty.
Za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem:
https://www.sekap.pl.
Zgodnie z art. 6m, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty uregulowanej odrębną uchwałą.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady
komunalne, w kompostowniku przydomowym, obliczając miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po złożeniu
oświadczenia w składanej deklaracji, mogą zastosować zwolnienie, którego wysokość określa odrębna uchwała.
W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości
mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza
się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła
zmiana.
W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady
komunalne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi w takim przypadku iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników
lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi określona odrębną ustawą z uwzględnieniem częstotliwości odbierania odpadów.
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem, gdy nastąpiła śmierć mieszkańca (możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej w terminie
do 6 miesięcy od tego zdarzenia).
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne
miesiące do czasu złożenia nowej deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem iż w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki,
w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określają odrębne
uchwały.

