Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz przykładowy wzór.
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
x 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

pkt 1 zaznacza składający deklarację jeżeli jest osoba fizyczną (np. Kowalski Jan, rolnik).
pkt 2 zaznacza składający deklarację jeżeli jest osobą prawną ( np. spółka kapitałowa, spółdzielnia ).
pkt 3 należą do nich m.in. spółki osobowe, wspólnoty mieszkaniowe.
Rodzaj władającego nieruchomością (zaznaczyć właściwą kratkę)
x 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. użytkownik wieczysty q 5. współużytkownik wieczysty
q 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) q 7. zarządca q 8 inne podmioty władające nieruchomością

pkt 1 lub 2 zaznacza składający deklarację jeżeli jest właścicielem lub współwłaścicielem
nieruchomości (np. na podstawie aktu notarialnego Kowalski Jan stał się właścicielem gospodarstwa
rolnego i domu w którym mieszka z rodziną ).
pkt 3 zaznacza składający deklarację jeżeli jest posiadaczem samoistnym nieruchomości (jest nim ten,
kto włada nieruchomością jak właściciel).
pkt 4 lub 5 zaznacza składający deklarację jeżeli jest użytkownikiem lub współużytkownikiem
wieczystym na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego o oddaniu nieruchomości
gruntowej w użytkowanie wieczyste.
pkt 6 zaznacza składający deklarację jeżeli jest posiadaczem zależnym ( np. dzierżawi lub wynajmuje
nieruchomość w której mieszka ).
pkt 7 zaznacza składający deklarację jeżeli posiada nieruchomość w zarządzie ( np. spółdzielnia
mieszkaniowa).
pkt 8 pozostałe wyżej nie wymienione podmioty władające nieruchomością.
B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna firmy / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (niepotrzebne skreślić)

Kowalski Jan
Identyfikator podatkowy : PESEL 74052612189 / NIP .........................................

Nazwa pełna firmy – wpisuje wypełniający deklarację jeżeli jest osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię – wpisuje wypełniający deklarację jeżeli jest osobą fizyczną.
Identyfikator podatkowy PESEL - wpisuje wypełniający deklarację jeżeli jest osobą fizyczną.
Identyfikator podatkowy NIP - wpisuje wypełniający deklarację jeżeli jest osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
B.3 ADRES SIEDZIBY FIRMY / ADRES ZAMIESZKANIA ( niepotrzebne skreślić)
Kraj
Województwo
Powiat

Polska
Gmina

Poświętne
Miejscowość

białostocki

podlaskie
Ulica

Numer domu / Numer lokalu

---Kod pocztowy

116
Poczta

Poświętne
18-112
Poświętne
Adres siedziby firmy – wpisuje wypełniający deklarację jeżeli jest osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Adres zamieszkania- wpisuje wypełniający deklarację jeżeli jest osobą fizyczną.
B.4 ADRES DO KORESPONDENCJI
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż wykazany w części B.3 deklaracji)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres do korespondencji – wypełnia się tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny
niż adres zamieszkania ( np. gdyby Pan Kowalski Jan chciał aby korespondencja była kierowana na
adres w Białymstoku ).

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady, jest inny niż wykazany w części B.3
deklaracji)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres nieruchomości na której powstają odpady -wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres
zamieszkania ( np. Nowak Elżbieta mieszka w Białymstoku ale jest właścicielem nieruchomości w
Gołębiach, gdzie mieszkają jej rodzice. W adresie zamieszkania podaje adres w Białymstoku, a w
adresie nieruchomości na której powstają odpady adres w Gołębiach).
C. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę)
x pierwsza deklaracja
q zmiana danych zawartych w deklaracji – data nastąpienia zmiany .......................................

Pierwsza deklarację – w przypadku gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy ( np. Pan Kowalski
Jan wybudował dom, zamieszkał w nim i pierwszy raz składa deklarację ).
Zmiana danych zawartych w deklaracji – w przypadku zaistnienia zmian dotyczących danych
zawartych w deklaracji ( np. zmienił się właściciel nieruchomości, zmienił się adres do korespondencji
lub zmieniła się wielkość gospodarstwa domowego i co za tym idzie wysokość miesięcznej opłaty).
D. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba
gospodarstw
domowych w
lokalu/ na
nieruchomości

Wielkość
gospodarstwa
domowego
q do 2 osób
x od 3 do 5 osób
q 6 i więcej osób

Sposób zbierania
odpadów
komunalnych

Stawka opłaty za
Wysokość miesięcznej
gospodarowanie
opłaty za gospodarowanie
odpadami
odpadami komunalnymi
komunalnymi
(iloczyn liczby
wynikająca z uchwały
gospodarstw i stawki
Rady Gminy Poświętne
opłaty)

x Selektywny
q Nieselektywny

Wysokość
kwartalnej
opłaty

3 x 30 zł=
90 zł
Liczba gospodarstw domowych w lokalu/ na nieruchomości – wpisujemy liczbę gospodarstw
domowych znajdujących się w lokalu lub na danej nieruchomości ( definicja gospodarstwa domowego
została wskazana w deklaracji).
Wielkość gospodarstwa domowego- liczymy osoby tworzące gospodarstwo domowe ( np. Pan
Kowalski Jan mieszka z żoną , 2 letnią córką, 4 letnim synem, 15 letnim synem – zaznacza więc
gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób , nie uwzględnia 21 letniej córki która uczy się w Białymstoku i
przyjeżdża do Poświętnego na weekendy).
Sposób zbierania odpadów komunalnych- zaznaczamy sposób zbierania odpadów od którego
zależeć będzie wielkość stawki miesięcznej opłaty. Przy zaznaczeniu selektywnej zbiórki stawki są
niższe.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z uchwały Rady Gminy
Poświętne – stawki ustalone przez Radę Gminy Poświętne, uzależnione są od wielkości
gospodarstwa domowego i sposobu zbierania odpadów komunalnych i wynoszą :
1

30 zł

1x30zł=30 zł

Wysokość miesięcznej stawki
Wielkość gospodarstwa domowego

Brak selektywnej zbiórki

Przy selektywnej zbiórce

Gospodarstwo domowe do 2 osób

25 zł

15 zł

od 3 do 5 osób

45 zł

30 zł

6 i więcej osób

60 zł

40 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obliczamy jako
iloczyn liczby gospodarstw o określonej wielkości i stawki opłaty za gospodarstwo ( na nieruchomości
Pana Kowlaskiego Jana jest 1 gospodarstwo domowe, o wielkości od 3 do 5 osób, państwo Kowalscy
deklarują selektywną zbiórkę odpadów dlatego stawka miesięczna za ich gospodarstwo domowe
wynosi 30 zł, zatem wysokość miesięcznej opłaty wyliczona została według wzoru 1 x 30 zł= 30 zł ).
Wysokość kwartalnej opłaty – wylicza się wg wzoru : 3 m-ce x opłata miesięczna ( Pan Kowalski
Jan u sołtysa, przelewem lub w kasie Urzędu Gminy do dnia 15 marca, czerwca, września i grudnia
zapłaci po 90 zł ). Uwaga pierwszą opłatę według nowych stawek należy wnieść do 15 lipca 2014 r .

