
(należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

podstawa prawna:

składający:

miejsce składania:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)
właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołomin, przez których 
rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością 
Burmistrz Wołomina-Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat

  pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku …………………….
                                                                                  (dzień-miesiąc-rok)

  zmiana danych zawartych w deklaracji - data powstania zmiany …………………………
                                                                                                              (dzień-miesiąc-rok)

   korekta deklaracji  …………………………
                                       (dzień-miesiąc-rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat

 właściciel          współwłaściciel                                      użytkownik wieczysty

 spółdzielnia mieszkaniowa / wspólnota mieszkaniowa

 inny podmiot władający nieruchomością 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*dotyczy osób fizycznych, ** dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi, ***wypełnienie nie jest obowiązkowe

1.Nazwisko i imię*/ Pełna nazwa**    
                                                                                                                                                                            

2.Numer PESEL*/ Identyfikator NIP** 3. Identyfikator REGON**

4.Data Urodzenia* 5.Imię ojca* 6.Imię matki*

7.Telefon kontaktowy*** 8. E-mail*** 

D.ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA:

9.Kraj 10.Województwo 11.Powiat

12.Gmina 13.Ulica 14.Nr domu, nr lokalu

15.Miejscowość 16.Kod pocztowy 17.Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

18.Gmina 19.Ulica 20.Nr domu, nr lokalu 
(numer działki jeśli brak numeru domu)

21.Miejscowość 22.Kod pocztowy 23.Poczta
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F. OŚWIADCZENIA

F.1. Nieruchomość wskazana w części E jest:
 (należy zaznaczyć znakiem X tylko jeden właściwy kwadrat)

       nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy

              - oświadczam, że na nieruchomości zamieszkuje:
                                    (należy podać liczbę mieszkańców)

24.

               Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G

       nieruchomością, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne

          (w szczególności: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,   
           obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, cmentarze, targowiska, itp.)

           Właściciel  takiej nieruchomości wypełnia dział H

       nieruchomością, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
          a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
          komunalne 

            Właściciel  takiej nieruchomości wypełnia działy G, H, I,

       nieruchomością, na której znajdują się domki letniskowe lub inną nieruchomością
          wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną  jedynie przez część roku

             Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział J

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

G.1.Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E odpady będą gromadzone i odbierane
w sposób selektywny:

 TAK                               NIE

miesięczna stawka opłaty za
jednego mieszkańca:

(należy zaznaczyć znakiem X tylko 
jeden właściwy kwadrat)

25. 
   7,00 zł

- jeżeli zaznaczono TAK w dziale G.1

26.
15,00 zł

- jeżeli zaznaczono NIE w dziale G.1

wysokość miesięcznej opłaty:

(należy wypełnić tylko jedno pole,
podając kwotę w złotych)

27.

(poz. 24 x poz. 25)

28.

 (poz. 24 x poz. 26)

Poz. 27. - w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny + odpady zmieszane jest to iloczyn 
pozycji 24 i 25;

poz. 28. - w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to iloczyn pozycji 24 i 26

H. Dotyczy  właścicieli  nieruchomości,  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają
odpady komunalne

H.1 Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E odpady będą gromadzone i odbierane
w sposób selektywny:

 TAK                               NIE

 I. wielkość pojemników
na odpady

II. liczba pojemników
opróżnianych miesięcznie

III. stawka opłaty za
pojemnik ustalona

Uchwałą Rady Miejskiej
w Wołominie

IV. miesięczna opłata
(iloczyn kolumn II

 
i III)

60 litrów 

80 litrów 
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120 litrów 

140 litrów 

240 litrów 

660 litrów 

770 litrów 

1100 litrów 

7000 litrów 

16 m3 

20 m3 

33 m3 

prasokontener 16 m3

prasokontener  20 m3

prasokontener  33 m3

Łączna wysokość miesięcznej opłaty: 
(suma kwot z kolumny IV, należy podać kwotę w złotych)

 29.

I.  Dotyczy  właścicieli  nieruchomości,  która  w  części  stanowi  nieruchomość,  na  której
zamieszkują  mieszkańcy  (Dział  G),  a w części  stanowi  nieruchomość,  na  której  nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dział H)

I.1 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami: 
(suma kwot: poz. 27 + poz. 29 lub poz. 28 + poz. 29, należy podać kwotę
w złotych)

30.

J. Dotyczy  właścicieli  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe lub  innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ilość  domków  letniskowych  lub  innych  nieruchomości  wykorzystywanych
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku

31.

Ryczałtowa  stawka  opłaty  od  jednego  domku  letniskowego,  lub  innej
nieruchomości  wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie
przez  część  roku  ustalona  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Wołominie  wynosi
119,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

32.

Ryczałtowa  stawka  opłaty  od  jednego  domku  letniskowego,  lub  innej
nieruchomości  wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie
przez  część  roku  ustalona  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Wołominie  wynosi
189,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

33.

Wysokość  ryczałtowej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
obliczanie poz. 34 ( poz. 31 x poz. 32 lub poz. 31 x poz. 33)

34.

K. Podpis składającego deklarację/ osoby reprezentującej składającego deklarację

35.Imię 36.Nazwisko 

37.Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 38.Podpis (pieczęć)
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L. Adnotacje organu 

39.Uwagi 40.Data i podpis przyjmującego deklarację

Pouczenie:

1. 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm..).

2. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  deklarację  o wysokości  opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Wołominie, bądź przesłać
drogą pocztową, albo w formie elektronicznej na ustalonych zasadach, w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  lub  powstania  na  danej
nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. 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 Miejskiego w Wołominie, bądź przesłać drogą pocztową, albo w formie
elektronicznej  w  terminie  14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany.  Opłatę  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi  w zmienionej  wysokości  uiszcza się  za miesiąc,  w którym nastąpiła
zmiana.

4. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości  nie zalicza się osób przebywających poza
miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.

5. W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  w  terminie  określonym  w  pkt  2  albo  uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej
przez  radę 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.

6. Wysokość  zobowiązania  określonego  w  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany
stawki  opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub wydania decyzji,  o  której  mowa
w pkt 5.

7. W  przypadku  uchwalenia  nowej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
burmistrz zawiadomi właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.  W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia
nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

8. Numer indywidualnego konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu złożonej deklaracji.

9. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z dołu za dwa miesiące,
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których obowiązek opłaty dotyczy,
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.Właściciele  domków  letniskowych  lub  innych  nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele
rekreacyjno-wypoczynkowe  jedynie  przez  część  roku,  są  zobowiązani  do  uiszczania  opłaty
rocznej z góry w terminie do 10 maja  za dany rok na indywidualny numer konta bankowego
nadany przez urząd.                                                                                     
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