DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

DW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.)
Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Termin składania: w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty.
W stosunku do deklaracji składanych przed dniem 1 lipca 2013 r. w rubryce B.1 jako datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty wpisuje się datę 1 lipca 2013 r.

Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami.
Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym kwadracie.
UWAGA: Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której występują wyłącznie lokale
mieszkalne, a nie występują lokale niezamieszkiwane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne. W stosunku do
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w których występują lokale użytkowe zastosowanie mają deklaracje DM albo deklaracje DB.
 Zalecany poj.1.1 m3;częstotliwość odbioru; 2x w tygodniu.





A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Krakowie, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)

 1. pierwsza deklaracja

 2. korekta deklaracji,

Data powstania obowiązku
ponoszenia opłaty ………..……….

Powód korekty

zbycie nieruchomości  zmiana powierzchni użytkowej zmiana danych
inne…..………………………………………………data zaistniałej zmiany ………..……….

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację innego niż osoba fizyczna
3. Pierwsze imię, drugie imię

4. Numer telefonu (wymagany dla e-deklaracji)

5. PESEL/REGON

6. NIP

7. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)

 1. właściciel
 4. jednostka organizacyjna / osoba

 2. współwłaściciel
 5. inny podmiot władający

posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu

 3. użytkownik wieczysty
 6. osoba sprawująca zarząd nad

nieruchomością

nieruchomością

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
9. Województwo

8. Kraj
11. Gmina

10. Powiat

12. Ulica

15. Miejscowość

13. Nr domu
16. Kod pocztowy

14. Nr lokalu

17. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części C.2.)
19. Województwo

18. Kraj
21. Gmina

20. Powiat

22. Ulica

25. Miejscowość

23. Nr domu
26. Kod pocztowy

24. Nr lokalu

27. Poczta

C.4 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
28. Wyrażam zgodę na doręczanie mi pism a w szczególności decyzji administracyjnych i postanowień drogą elektroniczną we
wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w postępowaniach administracyjnych
dotyczących tej opłaty, których byłbym stroną.

 1. Tak

 2. Nie

29. Adres poczty elektronicznej
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D. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBYWA SIĘ ODBIÓR ODPADÓW
D.1 DANE ZBIORCZE
30. Ogólna liczba gospodarstw na terenie nieruchomości

D.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI
31. Ulica

32. Nr domu

33. Numer/-y ewidencyjne działek

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
34. Sposób zbierania odpadów komunalnych: (zaznaczyć właściwe pole)

 1. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny  2. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Gospodarstwo domowe - wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub
nieutrzymujące się wspólnie .
Źródło 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań definicji Ustawa z dnia 4 marca w 2011 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 47 poz. 277. z
późn. zm.)

Rodzaj
gospodarstwa
domowego

Tabela stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadająca
na gospodarstwo domowe [zł/gosp.]
Gospodarstwo
Zbiórka selektywna
Zbiórka nieselektywna

I

jednoosobowe

19,50

29,00

II

dwuosobowe

37,00

55,00
80,00

III

trzyosobowe

53,50

IV

czteroosobowe

64,50

96,00

V

pięcioosobowe

72,50

108,00

VI

sześcioosobowe
siedmioosobowe i
większe

76,50

113,00

78,50

116,50

VII

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
ZE WSZYSTKICH LOKALI OGÓŁEM W ZŁ/MIESIĄC

35.

(stanowiąca sumę opłat ogółem ze wszystkich załączników DW-A do niniejszej deklaracji)

SŁOWNIE

36.

F. INFORMACJA DODATKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH NA POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Dodatkowe usługi: usługa najmu pojemnika, usługa transportu pojemnika z miejsca usytuowania na nieruchomości do miejsca postoju samochodu
specjalistycznego przeznaczonego do ich transportu. Usługa mycia i dezynfekcji pojemnika wykonywana za każdorazowym odrębnym zleceniem.
Pojemność pojemników na odpady
komunalne

pojemnik 0,12 m3
pojemnik 0,12 m3 do selekcji
pojemnik 0,18 m3
pojemnik 0,24 m3
pojemnik 0,24 m3 do selekcji
pojemnik 0,66 m3
pojemnik 0,77 m3
pojemnik 0,8 m3
pojemnik 1,1 m3
pojemnik 1,1 m3 do selekcji
pojemnik 2,5 m3
pojemnik 5 m3
pojemnik 7 m3
pojemnik 15 m3

Ilość
pojemników

Usługa
najmu
pojemników

Transport































Mycie i dezynfekcja
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI /
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
37. Imię

38. Nazwisko

39. Data wypełnienia
deklaracji (dzień/miesiąc/rok)

40. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby reprezentującej właściciela nieruchomości
(należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania
właściciela nieruchomości)

H. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Nazwa załącznika
Załącznik DW-A
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Ilość egzemplarzy

I. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ
41. Uwagi przyjmującego deklarację

42. Data (dzień/miesiąc/rok)

43. Podpis przyjmującego deklarację

J. POUCZENIA
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację 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.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).
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