
UCHWAŁA NR XI/70/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) oświadczenie właściciela nieruchomości o przyczynie powstania zmian;

2) oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego/najemcy lokalu w budynkach wielolokalowych na potrzeby 
sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Wołczynie, ul. Dworcowa 1 w terminach:

1) dla pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (zmiana liczby mieszkańców lub sposobu gromadzenia odpadów).

2. W przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć 
pełnomocnictwo.

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 uchwały za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości powinien przesłać za pomocą usług i narzędzi 
udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL do Urzędu 
Miejskiego w Wołczynie.

3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej epaczki, której 
elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk 
deklaracji w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą.

4. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
262 ze zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Układ informacji i powiązań deklaracji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 roku 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1460).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2015 
Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 30 września 2015 r.

DO-1       
   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

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

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);

Składający:              Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wołczyn;

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 zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 
                                    wysokości należnej opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących daną 
                                    nieruchomość lub zmiana sposobu gromadzenia odpadów);

Miejsce składania:    Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu

Burmistrz Wołczyna,  ul. Dworcowa 1,  46-250 Wołczyn

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Pierwsza deklaracja  (data powstania obowiązku ……..-………-……….)

Nowa deklaracja (zmieniająca)  (data zaistnienia zmian …….-……..-……….)

Korekta deklaracji z dnia ….-….-…….. (okres, którego dotyczy korekta: ….……..)

Wygaśnięcie obowiązku (data wygaśnięcia obowiązku ……...-……..-………)

 
3. Powód złożenia deklaracji:

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

         Osoba fizyczna               Osoba prawna                Jednostka organizacyjna nieposiadająca
                                                                                         osobowości prawnej
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5. Forma władania nieruchomością   (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Właściciel nieruchomości  Współwłaściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty Najemca, dzierżawca

Zarządca nieruchomości  Inny podmiot władający nieruchomością

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych
Pola oznaczone *** są nieobowiązkowe

Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych 
podmiotów
Pola oznaczone *** są nieobowiązkowe

6. Imię i nazwisko*/Pełna nazwa podmiotu**

7. Imię ojca, imię matki*

8. PESEL*

 

9. NIP**

10.  Data urodzenia*
    ………-………-………….

11. REGON**

12. Numer telefonu***
         Stacjonarny: …………………………… Komórkowy: …………………………………..
13. Adres email***

C.2.  ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

17. Gmina 18. Ulica

19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Miejscowość

22. Kod pocztowy 22. Poczta

D. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (współwłasność rozumiana również jako wspólność ustawowa 
małżeńska)
Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych
Pola oznaczone *** są nieobowiązkowe

Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych 
podmiotów
Pola oznaczone *** są nieobowiązkowe

23. Imię i nazwisko*/Pełna nazwa podmiotu**

24. Imię ojca, imię matki*

25. PESEL*

 

26. NIP**

27.  Data urodzenia*
………-………-………….

28. REGON**
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29. Numer telefonu***

       Stacjonarny: ………………………………..  Komórkowy: ……..………………………..

30. Adres email***

D.1.  ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ     
31. Kraj 32. Województwo 33. Powiat

34. Gmina 35. Ulica

36. Numer domu 37. Numer lokalu 38. Miejscowość

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
           
              Zaznacz pole jeżeli adres nieruchomości jest identyczny z podanym w C.2.

39. Miejscowość 40. Ulica 41. Nr domu

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwe)
Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  
w części E. odpady komunalne będą zbierane i odbierane 
w sposób selektywny,  zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości  i porządku na terenie gminy Wołczyn.

42. 

               TAK

43. 

             NIE

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE   
     ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. zamieszkuje:

                                                   ________________ osób
                                                              liczba
G.1. WYSOKOŚĆ OPŁATY
44.                                                45.                                           46.

                                            X                         =                                           zł
                                                                                                                                  
         Liczba osób                                         Stawka opłaty                           Wysokość opłaty
       zamieszkujących                      
        nieruchomość                        
G.2. DODATKOWE INFORMACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (m.in.: wyjaśnienie  
         różnic liczby mieszkańców)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY  
      REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
47. Data wypełnienia 48. Imię 49. Nazwisko

50. Podpis
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I. ZAŁĄCZNIKI  (należy wymienić rodzaj załącznika)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

Data sprawdzenia deklaracji i podpis 
sprawdzającego

               …….-…….-………..

Data wprowadzenia deklaracji i podpis 
wprowadzającego

       ………-……….-……….              

POUCZENIE

1. W  przypadku  niewpłacenia  w  określonych  terminach  kwoty  opłaty  z  poz.  46  lub  wpłacenia  jej
w niepełnej wysokości, 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 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

2. Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  poz.  46  należy  wpłacać  bez  wezwania,  na 
indywidualnie  przypisany  numer  rachunku  bankowego,  w  terminie  do  ostatniego  dnia  każdego 
miesiąca danego roku kalendarzowego z dołu. 

3. Obowiązek złożenia deklaracji:
a) pierwsza deklaracja  – właściciel  nieruchomości  ma obowiązek złożyć  w terminie 14 dni  od dnia 

zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
b) nowa deklaracja  –  w przypadku  zmiany danych  będących  podstawą  ustalenia  należnej  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (np.  zmiany  ilości  osób  zamieszkałych
w nieruchomości, zmiana sposobu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych),

c) korekta  deklaracji  –  właściciel  nieruchomości  winien  złożyć  deklarację  korygującą  wraz
z  dołączonym  pisemnym  uzasadnieniem  przyczyn  korekty  (art.  81  §  2  Ordynacji  podatkowej)
w przypadku  zmiany danych  nie  będących  podstawą  ustalenia  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  
odpadami  komunalnymi  (np.  zmiana  nazwiska,  nazwy  firmy,  adresu  do  korespondencji),  a  także
w  przypadku  konieczności  zmiany  uprzednio  złożonej  deklaracji  wynikającej  np.  z  zaniżenia  lub 
zawyżenia opłaty. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 
dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc,  w którym nastąpiła  zmiana.  W przypadku,  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  złożenia  korekty  deklaracji  lub  nowej  deklaracji  zmniejszającej  wysokość  zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  nie stwierdza się  nadpłaty w tej  opłacie za 
miesiąc, w którym usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

5. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Wołczyna określi, w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 
właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

6. Przez  właściciela  nieruchomości  rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz 
jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.

7. Wysokość  stawek  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  określa  Uchwała  Rady  Miejskiej
w Wołczynie  w  sprawie  wyboru  metody ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  
ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty.

8. Informacja o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna w Urzędzie 
Miejskim w Wołczynie pok. 11 – 12, tel. 774188340 wew. 223, 224 lub 219 oraz na stronie internetowej 
www.bip.wolczyn.pl
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2015 
Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 30 września 2015 r.

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

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO*/NAJEMCY LOKALU* 
W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Składający: Właściciele  lokali  w  budynkach  wielolokalowych,  w  których  ustanowiono 
odrębną własność lokali oraz najemcy lokali w budynkach wielolokalowych

Miejsce składania: Zarząd, zarządca wspólnoty, administrator nieruchomości

A. DANE DOTYCZĄCE LOKALU, DLA KTÓREGO SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko właściciela*/nazwa właściciela lokalu*

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

B. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO*/NAJEMCY LOKALU*    
 (zaznaczyć właściwe, stawiając znak „x” w odpowiedniej kratce)

1. Sposób zbierania odpadów komunalnych 
                 SELEKTYWNY                                           ZMIESZANY                            

2. Oświadczam, że na terenie lokalu wskazanego w części A oświadczenia zamieszkuje 
………….. osób

C. OBLICZENIE STAWKI OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Stawka  opłaty  (zgodna  z  Uchwałą  Rady 
Miejskiej w Wołczynie)
Liczba osób zamieszkujących 
(zgodnie z pkt 2)
Kwota  opłaty  miesięcznej  (stawka  opłaty 
przemnożona przez liczbę osób)
D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

       ………………………………….                                                           …………………………………………
                    (miejscowość, data)                                                                                      (czytelny podpis)

Pouczenie:
1. Niniejsze  oświadczenie  dotyczy  ilości  osób  zamieszkujących  lokal  uwzględnione  zostanie

w deklaracji złożonej przez zarząd, zarządcę nieruchomości, administratora nieruchomości. 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 2014 r. poz. 1619 ze zm.)

2. Właściciel  nieruchomości/najemca  jest  zobowiązany  złożyć  zarządowi,  zarządcy  nieruchomości, 
administratorowi  nieruchomości  oświadczenie  w  terminie  7  dni  od  dnia  zaistnienia  zmian
w  liczbie  mieszkańców  lokalu,  zamieszkania  pierwszego  mieszkańca.  Opłatę  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

ADNOTACJA
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