UCHWAŁA NR XXII/111/2012
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
Jordanów Śląski uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
Jordanów Śląski w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. 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 nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
3. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której
mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski w terminie do
15 marca 2013 roku.
§ 3. Do deklaracji, o której mowa w § 2 należy dołączyć kopię dotychczas posiadanej umowy na wywóz
odpadów komunalnych oraz kopię dowodu uiszczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z ostatnich trzech
miesięcy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jordanów Śląski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Cholewa
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady
komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres
nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu
zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne).
Po rozdysponowaniu deklaracji wśród mieszkańców gminy, właściciel nieruchomości jest obowiązany ją
złożyć do Wójta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/111/2012
Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28.12.2012

Wzór deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami – wzór rozbudowany
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL

1)

płatnika

2. Nr dokumentu

DOK

…………………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA
NA OPŁATĘ ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości
prawnej będących właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi,
posiadaczami nieruchomości lub ich części oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, osób fizycznych tworzących wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.
Deklaracja pierwsza w terminie do dnia 2013-03-15 lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
Deklaracja korygująca: w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ilości mieszkańców lub ilości odpadów komunalnych
powstających w części niezamieszkałej.
Wójt / Burmistrz gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt/Burmistrz i adres siedziby Gminy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja pierwsza

 2. korekta deklaracji od dnia ............................................. (rrrr-mm-dd)

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  2. Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty nieruchomości
(ilość współwłaścicieli …….……)

 3. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej,

 4. Inny sposób władania nieruchomością

zasobów spółdzielczych

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. Osoba fizyczna
7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Identyfikator REGON (o ile posiada)

10. Numer PESEL **

……………………………….............................................................……………………....……………………

……………………….................................................……………………………………....……………………

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
12. Imię ojca
11. Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
……………………………………………………………….……………

……………………………………………….…………………………

13. Imię matki
…………………………………………………………….……………………

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Kraj
……………………………………….…………………………………..…

17. Gmina
……………..……………………………………………………………..…

15. Województwo

16. Powiat

………………………………………….…………………..……………

18. Ulica
…………………………………….......................................................…

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

…………………………………………………………………..............................……….……

………………………………………….………………….……………………

19. Nr budynku

……………………………………

………….………….……………

20. Nr lokalu
………………………………..…..…

23. Poczta
………………………………......................…………..…………………………………………

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI
24. Gmina

25. Ulica

26. Nr budynku

27. Nr lokalu
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……………..……………………………………………………………..…

…………………………………….......................................................…

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

…………………………………………………………………..............................……….……

31. Nr działki

32. Arkusz mapy

………………….........................

……………….…….....................

……………………………………

33. Obręb

………….………….……………

………………………………......................…………..…………………………………………

34. Ilość lokali mieszkalnych

………………………………............................

………………………………..…..…

30. Poczta

35. Ilość lokali użytkowych /
rodzajów działalności
……..........………………................................

…………………………...................................

E. WYMIAR OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
E.1. Z TYTUŁU OSÓB ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa wyliczenia opłaty
(ilość osób zamieszkałych)
1. Opłata z tytułu osób
36.
zamieszkałych na stałe na
nieruchomości
…………………………………………….....………......
2. Opłata z tytułu osób
39.
zamieszkałych czasowo na
nieruchomości
…………………………….…………...........................
3. Opłata łaczna z tytułu osób zamieszkałych na nieruchomości

Stawka opłaty
…... zł, …... gr
37.

Kwota opłaty
…... zł, …... gr
38.

…………………… , ……......

40.

………….......……………… , ……......

41.
…………………… , ………...

……………....……………… , ………...

42.
………….......……………… , ……......

4. Średnie miesięczne zużycie wody na nieruchomości przez osoby zamieszkałe
(z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

43.
………….......……………… , ……......

E.2. Z TYTUŁU INNEJ DZIAŁALNOŚCI
44. Deklarowana ilość pojemników

45. Wielkość pojemników

…………………………………… szt.

46.

47.

…………………………………….

…………………… , ……......

………….......……………… , ……......

F. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Kwota opłaty (miesięczna)

48.

…... zł, …... gr

………….......……………… , ……......

G. DODATKOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
49. Czy nieruchomość wyposażona jest w
pojemniki na odpady
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Tak



52. Ilość odpadów komunalnych
powstających w związku z
prowadzoną działalnością
………………………...............…… m

3

/m-c

50. Czy pojemniki należą do właściciela
nieruchomości
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Tak

2. Nie

53. Ilość pojemników

…………………………….…………...........................

56. Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostowniki
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Tak

 2. Nie

51. Czy użytkownicy nieruchomości korzystają
z pojemników wspólnie z użytkownikami
innych nieruchomości
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

…………………………….…………..........................



2. Nie

55. Częstotliwość opróżniania

…………………………….…………..........................

1. Ilość kompostowników

 2. Nie

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

 1. Tak

54. Wielkość pojemników

…………………………………… szt.

(do niniejszej deklaracji dołączono)

2. Liczba załączników ZOKM

57. Liczba załączników ZOKD
…………………………………… szt.

…………………………………… szt.

58. Do deklaracji dołączono:

 Kopię aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
I. OŚWIADCZENIE, POUCZENIE I PODPIS PŁATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
PŁATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z późn. zm.).
59. Imię

60. Nazwisko
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……………………………….......................................................……………………....……………………

61. Data wypełnienia deklaracji (rrrr-mm-dd)

……………………………….............................................................……………………....……………………

……………………….................................................……………………………………....……………………

62. Podpis (pieczęć) płatnika / osoby reprezentującej płatnika 1)

………………..……………….......................................................………………………....……………………

J. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
63. Uwagi organu

65. Podpis weryfikującego formularz

64. Data (rrrr-mm-dd)

……………………………….............................................................……………………....……………………

………………..……………….......................................................………………………....……………………

1) Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia do deklaracji DOK
na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalny
Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6n ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391)., którzy:
I. składają deklarację na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych DOK po raz pierwszy,
II. dokonują korekty wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
i ma zastosowanie dla nieruchomości:
1. będącej własnością składającego, na której znajduje się jeden lokal mieszkalny lub/i jest prowadzona
działalność w wyniku, której powstają odpady komunalne,
2. będącej współwłasnością kilku osób lub podmiotów, dla której nie jest powołany zarządca lub zarząd
i każdy ze współwłaścicieli składa deklaracją indywidualnie,
3. jako deklaracja zbiorcza składana dla nieruchomości o dwóch lub więcej lokalach mieszkalnych lub/i
na której prowadzone są działalności w wyniku, których powstają odpady komunalne.
Uwaga:
- W przypadku deklaracji zbiorczej dla każdego lokalu mieszkalnego, jako załącznik wypełnia się druk
ZOKM.
- Załącznik ZOKD wypełniamy dla każdej działalności w wyniku, której powstają odpady komunalne.
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na
formularzu.
Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że
składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”.
Deklaracja składa się z 10 części oznaczonych literami od A do J. Łącznie ma 67 pól (określone w
tekście, jako pozycje) od 1 do 67.
W polu nr 1 składający deklarację wpisuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr PESEL jeśli nie
posiada nr NIP. Pole nr 2 wypełnia organ weryfikujący.
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W części A
należy podać nazwę i adres organu gminy (Wójt, Burmistrz), do którego kieruje się deklarację.
W części B
poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu określić, czy to jest pierwsza deklaracja czy deklaracja
korygująca. Przy deklaracji korygującej należy podać datę, od której obowiązuje korekta. Deklarację
korygującą należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zajścia zmiany uzasadniającej korektę.
W części C
składający określa formę władania nieruchomością, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu określa
sposób władania nią. W przypadku współwłasności / współużytkowania wieczystego (zaznaczony
kwadrat 2), jeżeli nie został wyłoniony zarząd lub zarządca, należy podać ilość współwłaścicieli.
W części D
- należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację (D.1. – pozycja 6 – 13),
- siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego (D.2. – pozycje 14 – 23),
- dane odnośnie położenia nieruchomości, której dotyczy deklaracja (adres, dane geodezyjne oraz ilość
lokali mieszkalnych i ilość działalności w wyniku, której powstają odpady komunalne) – D.3. –
pozycje 24 – 35.
Część E
poświęcona jest wyliczeniu opłaty za zagospodarowanie odpadów z tym, że część E.1. dotyczy opłaty za
zagospodarowanie odpadów komunalnych z tytułu zamieszkania.
W pozycji 36 podajemy liczbę osób stale zamieszkałych na terenie nieruchomości (w przypadku, gdy
deklaracja jest dla dwóch i więcej lokali mieszkalnych, pozycja 36 stanowi sumę pozycji 26 ze
wszystkich załączonych druków ZOKM).
W pozycjach 37 i 40 wpisujemy miesięczną stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych
od jednego mieszkańca wynikającą z uchwały właściwej rady gminy / / związku gmin. Pozycja 38
stanowi iloczyn pozycji 36 i 37 w zaokrągleniu do pełnych groszy.
W pozycji 39 podajemy liczbę, która stanowi iloraz dni przez ile zamieszkuje osoba przebywająca
czasowo i ilości dni w roku (365) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, jeżeli
jest więcej osób zamieszkałych czasowo, w pozycji 39 wpisujemy sumę liczb wyliczonych według
powyższej zasady dla każdej z osobna.
Przykład wyliczenia podstawy naliczania opłaty dla osób przebywających czasowo na nieruchomości:
Student mieszkający w akademiku zamieszkuje przez 90 dni wakacji na nieruchomości oraz w okresach
świątecznych i przerwy międzysemestralnej przez 28 dni. Dodatkowo przyjeżdża na weekendy jeden raz
w miesiącu na dwa dni, czyli dodatkowo 18 dni. Łącznie na nieruchomości przebywa przez 136 dni.
Dzieląc tę liczbę przez 365 otrzymujemy liczbę 0,37, którą wpisujemy w pozycji 39.
W przypadku, gdy deklaracja jest deklaracją zbiorczą, pozycja ta jest sumą pozycji 29 ze wszystkich
załączników ZOKM. Pozycja 41 jest iloczynem pozycji 39 i 40 w zaokrągleniu do pełnych groszy.
W pozycji 43 wpisujemy średnią miesięczną ilość zużytej przez mieszkańców za ostatni rok wody
według odczytu wodomierza w m3 z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Część E.2. służy do wyliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od
działalności prowadzonej na nieruchomości.
W pozycji 44 wpisujemy ilość pojemników zgodnie z poz. 39 załącznika ZOKD (w przypadku, gdy
deklaracja jest deklaracją zbiorczą, pozycja ta jest sumą pozycji 39 ze wszystkich załączników ZOKD), a
w pozycji 45 wielkość pojemników zgodnie z uchwała określającą stawki, zaś w pozycji 46 stawkę za
opróżnianie jednego pojemnika o danej pojemności, wynikającą z uchwały właściwej rady
gminy/związku gmin. Pozycja 47 stanowi iloczyn pozycji 44 i 46.
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W części F
w pozycji 48 wykazujemy łączną należność za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości i stanowi
ona sumę pozycji 42 i 47.
Część G
poświęcona jest informacji o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, ich wielkości oraz częstotliwości
opróżniania oraz wyposażenie nieruchomości w kompostowniki (poz. 49 – 57).
W części H
podajemy informacje o ilości załączników ZOKM (poz. 58), ZOKD (poz. 59) i kopii aktualnej umowy
na odbiór odpadów komunalnych oraz innych dokumentów wynikających z uchwały rady gminy (poz.
60).
W części I
wpisujemy imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub imię i nazwisko jego przedstawiciela oraz datę
wypełnienia deklaracji (pozycje 61 – 63). Podpis składany w pozycji 64 stanowi jednocześnie
potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się w główce części I.
Część J
wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji (pozycje 65 – 67).
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 1) płatnika

2. Numer załącznika 2)

………………………………………………………………………………………………….

ZOKM

…………………………………………………

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DOK
NA OPŁATĘ ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości
prawnej będących właścicielami/posiadaczami lokalu mieszkalnego, posiadaczami samoistnymi lokalu mieszkalnego
w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono zarząd, zarządcę lub lokal znajduje się w zasobach spółdzielczych.
Deklaracja pierwsza w terminie do dnia 2013-03-15 lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
Deklaracja korygująca: w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ilości mieszkańców lub ilości odpadów komunalnych
powstających w części niezamieszkałej.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Deklaracja pierwsza

 2. Korekta deklaracji od dnia ............................................. (rrrr-mm-dd)

B. DANE WŁAŚCICIELA/POSIADACZA MIESZKANIA
* - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. Osoba fizyczna
prawnej
5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Identyfikator REGON (o ile posiada)

8. Numer PESEL **

…………………………………………………………………………............……………………………………….

………………………………………........……...............………………………………………………………….

Pola 9, 10, 11 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
9. Data urodzenia ( rok - miesiąc - dzień)
…………………………………………………………....……………

10. Imię ojca
………………………………………………….………………………

11. Imię matki
…………………………………………………....……………………

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat
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…………………………………………........................................…

15. Gmina

…………………………….........................................………………

16. Ulica

………………………………...………………………...................…

….............................................……………………………………

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

……………………………………………………………....................................…………

………….....……………………………………………...……………

17. Nr budynku

18. Nr lokalu

…………………..…………

………………….....…...…

21. Poczta

………………………………

…………………………….........................………………………………………………

B.3. DANE O LOKALU MIESZKALNYM
22. Miejscowość

23. Ulica

……………………………….....……………................................…

24. Nr budynku

……………………………….........……………………………………

25. Nr lokalu

……………………….....…

……………….......……...…

C. WYMIAR OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Podstawa wyliczenia opłaty
(ilość osób zamieszkałych)
1. Opłata z tytułu osób
zamieszkałych na stałe

26.

2. Opłata z tytułu osób
zamieszkałych czasowo

29.

Stawka opłaty
Kwota opłaty
...... zł, ...... gr ...... zł, ...... gr
27.

28.

……………………........……...............................

…………………… , ….........

30.

………..........……………… , ….........

31.

…………....................…………….......…….........

…………………… , ….........

………..........……………… , ….........

3. Opłata łączna z tytułu osób zamieszkałych

32.

4. Średnie miesięczne zużycie wody przez osoby zamieszkałe
(z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

33.

………..........……………… , ….........

.…..........……… , ……… m

3

/m-c

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.
zm.).
34. Imię

35. Nazwisko

……………………………….......................................................……………………....……………………

……………………….................................................……………………………………....……………………
)

37. Podpis (pieczęć) płatnika / osoby reprezentującej 1

36. Data wypełnienia deklaracji (rrrr-mm-dd)

……………………………….......................................................……………………....……………………

……………………………….......................................................………………………....……………………

E. ADNOTACJE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 2)
38. Uwagi właściciela nieruchomości

40. Podpis właściciela nieruchomości

39. Data (rrrr-mm-dd)

……………………………….......................................................………………………....……………………

……………………………….......................................................………………………....……………………

F. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
41. Uwagi organu weryfikującego

43. Podpis weryfikującego formularz

42. Data (rrrr-mm-dd)

……………………………….......................................................………………………....……………………

1) Niepotrzebne skreślić.

……………………………….......................................................………………………....……………………

2) Wypełnia właściciel nieruchomości.

Objaśnienia do załącznika ZOKM
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na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalny z tytułu zamieszkania
Formularz jest przeznaczony dla właścicieli/posiadaczy lokali mieszkalnych w budynkach
wielolokalowych i stanowi załącznik do deklaracji DOK na opłatę za zagospodarowanie odpadów
komunalnych:
1. składanej po raz pierwszy
2. składanej w celu korekty wysokości opłaty,
i ma zastosowanie dla lokali mieszkalnych będących własnością składającego, wynajmującego,
posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu lub władającym lokalem mieszkalnym na innych prawach.
Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na
formularzu.
Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że
składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”. Formularz składa się z 6 części oznaczonych literami
od A do F. Łącznie ma 43 pola (określone w tekście, jako pozycje) od 1 do 43.
W polu nr 1 składający formularz wpisuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr PESEL jeśli nie
posiada nr NIP. Pole nr 2 wypełnia właściciel nieruchomości (składający deklarację DOK).
W części A
poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu określić, czy formularz jest składany po raz pierwszy czy
dotyczy korekty wysokości opłaty. Przy korekcie należy podać datę, od której ona obowiązuje.
W części B
- należy podać dane identyfikacyjne podmiotu będącego właścicielem / posiadaczem lokalu
mieszkalnego (B.1. – pozycja 4 - 11),
- siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego (B.2. – pozycje 12 - 21),
- dane odnośnie adresu lokalu mieszkalnego (B.3. – pozycje 22 – 25).
Część C
dotyczy opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z tytułu zamieszkania. W pozycji 26
podajemy liczbę osób stale zamieszkałych na terenie nieruchomości.
W pozycjach 27 i 30 wpisujemy miesięczną stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych
od jednego mieszkańca wynikającą z uchwały właściwej rady gminy / związku gmin. Pozycja 28 stanowi
iloczyn pozycji 26 i 27 w zaokrągleniu do pełnych groszy.
W pozycji 29 podajemy liczbę, która stanowi iloraz dni przez ile zamieszkuje osoba przebywająca
czasowo i ilości dni w roku (365) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, jeżeli
jest więcej osób zamieszkałych czasowo, w pozycji 29 wpisujemy sumę liczb wyliczonych według
powyższej zasady dla każdej z osobna.
Przykład wyliczenia podstawy naliczania opłaty dla osób przebywających czasowo na nieruchomości:
Student mieszkający w akademiku zamieszkuje przez 90 dni wakacji na nieruchomości oraz w okresach
świątecznych i przerwy międzysemestralnej przez 28 dni. Dodatkowo przyjeżdża na weekendy jeden raz
w miesiącu na dwa dni, czyli dodatkowo 18 dni. Łącznie na nieruchomości przebywa przez 136 dni.
Dzieląc tę liczbę przez 365 otrzymujemy liczbę 0,37, którą wpisujemy w pozycji 29.
Część D
wpisujemy imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub imię i nazwisko jego przedstawiciela oraz datę
wypełnienia deklaracji (pozycje 43 – 45). Podpis składany w pozycji 46 stanowi jednocześnie
potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się w główce części D.
Część E
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wypełnia właściciel nieruchomości zobowiązany do złożenia deklaracji zbiorczej DOK.
Część F
wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji.
1. Numer Identyfikacji podatkowej płatnika

2. Numer załącznika

………………………………………………………………………..........………………………….

2)

ZOKD

……………………………………….……

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJA DOK
NA OPŁATĘ ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
W WYNIKU, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna:

Składający:
Termin
składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości
prawnej prowadzących działalność w wyniku, której powstają odpady komunalne.
Deklaracja pierwsza w terminie do dnia 2013-03-15 lub w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych.
Deklaracja korygująca: w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ilości odpadów komunalnych powstających w wyniku
prowadzonej działalności

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Deklaracja pierwsza

 2. Korekta deklaracji od dnia ….......................................... (rrrr-mm-dd)

B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. Osoba fizyczna
prawnej
5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Identyfikator REGON (o ile posiada)

8. Numer PESEL **

………………………………………………………………………….....................………………………………….

……….…………………………………….......................………………………………………………………….

Pola 9, 10, 11 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
9. Data urodzenia
……………………………………………………………….……………

10. Imię ojca

11. Imię matki

…………………………………………….……………………………

…………………………………………………....……………………

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj
………………………………………….........................................…

15. Gmina
………………………………...…………………......................……

13. Województwo

14. Powiat

……………………………………………………………...........……

16. Ulica
……….......................................……………………………………

19. Miejscowość

………….....……………………………………………………...……

17. Nr budynku

20. Kod pocztowy

………………………………………………………………….............................…………

18. Nr lokalu

……………….……………

……………….....……...…

21. Poczta

…………….………………

…………………………….........................………………………………………….……

B.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI
22. Miejscowość
…………………...........................…………….....…………………

23. Ulica
……………………………….........……………………………………

24. Nr budynku

25. Nr lokalu

…………......………………

……………………..........…

C. DANE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
26. Rodzaj działalności prowadzonej na nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Handel detaliczny i hurtowy branży
spożywczej

 2. Handel detaliczny i hurtowy pozostałe
branże z rzeźniczą włącznie

 3. Hotelarstwo, gastronomia z wyłączeniem
małej gastronomi

 4. Mała gastronomia

 7. Placówka oświatowa

 5. Przemysł, rękodzielnictwo, pozostałe

 8. Placówka służby zdrowia

rzemiosła

 6. Biura i wolne zawody

 9. Inna (podać jaka)
……………………………
………………………………………………..

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: IKKWH-VJDQC-GRUIW-SIQZQ-KVEID. Podpisany
Strona 10

27. Powierzchnia handlowa

28. Powierzchnia magazynowa

……………………………….....………….

m

2

31. Uczniów / słuchaczy /
wychowanków

……………………………….....………….

29. Miejsc noclegowych

m

2

32. Łóżek szpitalnych

……………………………….....………….

osób

30. Miejsc konsumpcyjnych

……………………………….....………….

szt.

33. Ilość zatrudnionych

……………………………….....………….

szt.

……………………………….....………….

……………………………….....……

etatów
……………………………….....…

35. Ilość powstających odpadów
komunalnych
……………………………….....…..

36. Ilość powstających odpadów
opakowaniowych

m3/m-c

……………………………….....…..

szt.

34. Na stanowiskach
robotniczych

37. Ilość niezbędnych
pojemników

etatów

38. Wielkość pojemników

m3/m-c

…………………………………………..… l,

m3 1)

…………………………………………..… szt.

D. WYLICZENIE OPŁATY
1. Opłata z tytułu powstawania odpadów komunalnych niezwiązanych z
zamieszkaniem

Podstawa wyliczenia opłaty
(ilość pojemników)
39.
……………………….......……...................

Wielkość pojemników
40.
……………………….......……...................

Stawka opłaty

Kwota opłaty

...... zł, ...... gr

...... zł, ...... gr

41.

42.
…………………… , ….........

…………………… , ….........

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PŁATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie
danych niezgodnych z rzeczywistością.
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.
1954 z późn. zm.).
43. Imię

44. Nazwisko

……………………………….......................................................……………………....……………………

45. Data wypełnienia deklaracji (rrrr-mm-dd)

……………………………….......................................................……………………....……………………

……………………….................................................……………………………………....……………………

46. Podpis (pieczęć) płatnika / osoby reprezentującej podmiot 2)

……………………………….......................................................………………………....……………………

L. ADNOTACJE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
47. Uwagi właściciela nieruchomości

49. Podpis właściciela nieruchomości

48. Data (rrrr-mm-dd)

……………………………….......................................................………………………....……………………

……………………………….......................................................………………………....……………………

M. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
50. Uwagi organu weryfikującego

52. Podpis weryfikującego formularz

51. Data (rrrr-mm-dd)

……………………………….......................................................………………………....……………………

1) Niepotrzebne skreślić.

……………………………….......................................................………………………....……………………

2) Wypełnia właściciel nieruchomości.

Objaśnienia do załącznika ZOKD
na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalny z tytułu działalności
Formularz jest przeznaczony dla prowadzących działalność w wyniku, której na nieruchomości powstają
odpady komunalne i stanowi załącznik do deklaracji DOK na opłatę za zagospodarowanie odpadów
komunalnych:
1. składanej po raz pierwszy
2. składanej w celu korekty wysokości opłaty.
Formularz wypełnia każdy podmiot prowadzący działalność na danej nieruchomości.
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Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na
formularzu.
Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że
składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”.
Formularz składa się z 7 części oznaczonych literami od A do G. Łącznie ma 52 pola (określone w
tekście, jako pozycje) od 1 do 52.
W polu nr 1 wpisujemy numer identyfikacji podatkowej (NIP) składającego formularz. Pole nr 2
wypełnia właściciel nieruchomości (składający deklarację DOK).
W części A
poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu określić, czy formularz jest składany po raz pierwszy czy
dotyczy korekty wysokości opłaty. Przy korekcie należy podać datę, od której ona obowiązuje.
W części B
- należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego formularz (B.1. – pozycja 4 - 11),
- siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego (B.2. – pozycje 12 - - 21),
- dane odnośnie adresu nieruchomości (B.3. – pozycje 22 – 25).
W części C
wpisujemy dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności (pola 26 – – 38). W polu 26 poprzez
zaznaczenie odpowiedniego kwadratu określamy rodzaj prowadzonej działalności (w przypadku
zaznaczenia kwadratu 9 wpisujemy rodzaj działalności). W polach 27 – 34 podajemy parametry
charakterystyczne dla prowadzonej działalności. W polach 35 i 36 wpisujemy ilości odpadów z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku (ilość miesięczna). W polu 37 wpisujemy ilość niezbędnych
pojemników o wielkości określonej w polu 38 przy założeniu, że są opróżniane 1 raz w tygodniu.
Część D
służy do wyliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od działalności
prowadzonej na nieruchomości. W pozycji 39 wpisujemy ilość pojemników, a w pozycji 40 wielkość
pojemników zgodnie z uchwała określającą stawki, zaś w pozycji 41 stawkę za opróżnianie jednego
pojemnika o danej pojemności, wynikającą z uchwały właściwej rady gminy / związku gmin. Pozycja 42
stanowi iloczyn pozycji 39 i 41.
W części E
wpisujemy imię i nazwisko prowadzącego działalność lub imię i nazwisko jego przedstawiciela oraz datę
wypełnienia deklaracji (pozycje 43 – 45). Podpis składany w pozycji 46 stanowi jednocześnie
potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się w główce części E.
Część F
wypełnia właściciel nieruchomości zobowiązany do złożenia deklaracji DOK.
Część G
wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji.

Wzór deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami – wzór uproszczony
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 1) płatnika

2. Nr dokumentu

…………………………………………………………………………………………………………..

DOK

DEKLARACJA
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NA OPŁATĘ ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13-09-1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j:. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości
prawnej będących właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi,
posiadaczami nieruchomości lub ich części oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami
nieruchomości.
Deklaracja pierwsza w terminie do dnia 2013-03-15 lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
Deklaracja korygująca: w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ilości mieszkańców lub ilości odpadów komunalnych
powstających w części niezamieszkałej.
Wójt / Burmistrz gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt/Burmistrz i adres siedziby Gminy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja pierwsza

 2. korekta deklaracji od dnia ….......................................... (rrrr-mm-dd)

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości  2. Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty nieruchomości
(ilość współwłaścicieli …….……)

 3. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej,

 4. Inny sposób władania nieruchomością

zasobów spółdzielczych

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. Osoba fizyczna
7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. Osoba prawna

 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości

prawnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Identyfikator REGON (o ile posiada)

10. Numer PESEL **

…………………………………..........................................................……………………….……………………

…………………………..............................................……………………………………….……………………

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Województwo

11. Kraj
……………………………………….…………………………………..…

14. Gmina

13. Powiat

………………………………………….…………………..……………

15. Ulica

……………..……………………………………………………………..…

………………………………………....................................................…

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

……………………………………………………………………...........................……….……

………………………………………….………………….……………………

16. Nr budynku

……………………………………

………….………….……………

17. Nr lokalu
………………………………..…..…

20. Poczta
…………………………………...................…………..…………………………………………

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI
21. Gmina

22. Ulica

……………..……………………………………………………………..…

23. Nr budynku

………………………………………....................................................…

………….………….……………

24. Nr lokalu
………………………………..…..…

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

……………………………………………………………………...........................……….……

……………………………………

…………………………………...................…………..…………………………………………

28. Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostowniki
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Tak

29. Ilość kompostowników

 2. Nie

…………………………………… szt.

E. WYMIAR OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
E.1. Z TYTUŁU OSÓB ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa wyliczenia opłaty
(ilość osób zamieszkałych)
1. Opłata z tytułu osób
30.
31.
zamieszkałych na stałe na
nieruchomości
………………………………………………..………...
2. Średnie miesięczne zużycie wody na nieruchomości przez osoby zamieszkałe
(z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

Stawka opłaty
…… zł, …… gr

Kwota opłaty
…… zł, …… gr
32.

…………………… , ………...

……………....……………… , ……......

33.
………….......……………… , ……......
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E.2. Z TYTUŁU INNEJ DZIAŁALNOŚCI
34. Deklarowana ilość pojemników

35. Wielkość pojemników

…………………………………… szt.

36.

37.

…………………………………….

…………………… , ……......

………….......……………… , ……......

F. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Kwota opłaty (miesięczna)

38.

…... zł, …... gr

………….......……………… , ……......

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
39. Do niniejszej deklaracji dołączono:

 Kopię aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
H. OŚWIADCZENIE, POUCZENIE I PODPIS PŁATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PŁATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
40. Imię

41. Nazwisko

……………………………….......................................................……………………....……………………

……………………….................................................……………………………………....……………………

43. Podpis (pieczęć) płatnika / osoby reprezentującej płatnika 1)

42. Data wypełnienia deklaracji (rrrr-mm-dd)

……………………………….............................................................……………………....……………………

………………..……………….......................................................………………………....……………………

I. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
44. Uwagi organu

46. Podpis weryfikującego formularz

45. Data (rrrr-mm-dd)

……………………………….............................................................……………………....……………………

………………..……………….......................................................………………………....……………………

1) Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia do deklaracji
Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6n ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 391), którzy:
I. składają deklarację na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych DOK po raz pierwszy,
II. dokonują korekty wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
i ma zastosowanie dla nieruchomości:
1. będącej własnością składającego, na której znajduje się jeden lokal mieszkalny lub/i jest prowadzona
działalność w wyniku, której powstają odpady komunalne,
2. będącej współwłasnością kilku osób lub podmiotów, dla której nie jest powołany zarządca lub zarząd i
każdy ze współwłaścicieli składa deklaracją indywidualnie,
3. jako deklaracja zbiorcza składana dla nieruchomości o dwóch lub więcej lokalach mieszkalnych lub/i
na której prowadzone są działalności w wyniku, których powstają odpady komunalne.
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na
formularzu.
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Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że
składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”.
Deklaracja składa się z 9 części oznaczonych literami od A do I. Łącznie ma 46 pola (określone w
tekście, jako pozycje) od 1 do 46.
W polu nr 1 składający deklarację wpisuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr PESEL jeśli nie
posiada nr NIP. Pole nr 2 wypełnia organ weryfikujący.
W części A
należy podać nazwę i adres organu gminy (Wójt, Burmistrz), do którego kieruje się deklarację.
W części B
poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu określić, czy to jest pierwsza deklaracja czy deklaracja
korygująca. Przy deklaracji korygującej należy podać datę, od której obowiązuje korekta. Deklarację
korygującą należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zajścia zmiany uzasadniającej korektę.
W części C
składający określa formę władania nieruchomością, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu określa
sposób władania nią.
W przypadku współwłasności / współużytkowania wieczystego (zaznaczony kwadrat 2), jeżeli nie został
wyłoniony zarząd lub zarządca, należy podać ilość współwłaścicieli.
W części D
- należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację (D.1. – pozycja 6 – 10),
- siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego (D.2. – pozycje 11 – 20),
- dane odnośnie położenia nieruchomości, której dotyczy deklaracja – D.3. – pozycje 21 – 27,
- dane o wyposażeniu nieruchomości w kompostowniki – D.3. – pozycje 28 i 29.
Część E
poświęcona jest wyliczeniu opłaty za zagospodarowanie odpadów z tym, że część E.1. dotyczy opłaty za
zagospodarowanie odpadów komunalnych z tytułu zamieszkania.
W pozycji 30 podajemy liczbę osób stale zamieszkałych na terenie nieruchomości (w przypadku, gdy
deklaracja jest dla dwóch i więcej lokali mieszkalnych, pozycja 30 stanowi sumę ilości osób
zamieszkałych we wszystkich lokalach.
W pozycjach 31 wpisujemy miesięczną stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od
jednego mieszkańca wynikającą z uchwały właściwej rady gminy / związku gmin. Pozycja 32 stanowi
iloczyn pozycji 30 i 31 w zaokrągleniu do pełnych groszy.
W pozycji 33 wpisujemy średnią miesięczną ilość zużytej przez mieszkańców za ostatni rok wody
według odczytu wodomierza w m3 z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Część E.2. służy do wyliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od
działalności prowadzonej na nieruchomości.
W pozycji 34 wpisujemy ilość zadeklarowanych (niezbędnych) pojemników, a w pozycji 35 wielkość
pojemników zgodnie z uchwała określającą stawki, zaś w pozycji 36 stawkę za opróżnianie jednego
pojemnika o danej pojemności, wynikającą z uchwały właściwej rady gminy/związku gmin. Pozycja 37
stanowi iloczyn pozycji 34 i 36.
Uwaga: w przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest w pojemniki różnej wielkości, to zestawieni
ilości i wielkości pojemników należy dołączyć do deklaracji a poz. 34, 35, 36 pozostawiamy
niewypełnione, zaś w poz. 37 wpisujemy łączną opłatę wyliczoną na podstawie ilości oraz wielkości
pojemników i właściwych stawek.
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W części F
w pozycji 38 wykazujemy łączną należność za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości i stanowi
ona sumę pozycji 32 i 37.
W części G
Wyszczególniamy załączniki dołaczone do deklaracji zgodnie z uchwała rady gminy / związku, przy
czym, obowiązkowym załącznikiem jest kopia aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
W części H
wpisujemy imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub imię i nazwisko jego przedstawiciela oraz datę
wypełnienia deklaracji (pozycje 40 – 41). Podpis składany w pozycji 43 stanowi jednocześnie
potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się w główce części I.
Część I
wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji (pozycje 44 – 46).

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Cholewa
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