Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/135/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 września 2015 r.

DO-W
Pola jasne deklaracji wypełnia składający deklarację – maszynowo, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

DO-W
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROK
FORMULARZ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ DLA WIELU GOSPODARSTW DOMOWYCH
(dotyczy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów)
Indywidualny Numer Rozrachunkowy dla Nieruchomości
Podstawa
prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) dalej zwana
Ustawą

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie
Al. Niepodległości 723a; 81-853 Sopot
B. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą kratkę)
B.1 Rodzaj deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę)
Deklaracja składana w przypadku:

qzamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca - data zamieszkania
qzmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty - data zmiany ……………….
qzmiana danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty - data zmiany ………….
qustania obowiązku uiszczania opłaty - data ustania obowiązku …………… ……………….
qDeklaracja korygująca – okres, którego dotyczy korekta od
do
C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą kratkę)
C.1 Typ podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę)
qosoba fizyczna

qosoba prawna

q inny typ podmiotu (np. nieposiadający osobowości prawnej)

C.2 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę)

q osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością
q właściciel nieruchomości
q współwłaściciel nieruchomości, liczba współwłaścicieli…..
q jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
q inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki):…………………………………………………………………………………..
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI W SOPOCIE, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
D.1 Kod pocztowy

D.2 Ulica

D.2 Nr domu/ domów

D.3 Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów – pojemników na odpady:
q na nieruchomości, na której powstają odpady

q na innej nieruchomości (podać adres lub inne dane identyfikujące lokalizacje pojemników)
E. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIAZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
DANE IDENTYFIKACYJNE:
E.1 IMIĘ i NAZWISKO -dotyczy osób fizycznych / PEŁNA NAZWA -dotyczy
osób prawnych lub jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej
(niepotrzebne skreślić)

E.2 PESEL (dotyczy osób fizycznych)
E.3 NIP (dotyczy osób prawnych lub jedn. org. nieposiadających osobowości
prawnej)

Adres do korespondencji: (wypełnić jeżeli jest inny niż adres nieruchomości wskazany w części D)
E.4 Kraj

E.5 województwo

E.6 powiat

E.7 Ulica

E.8 Nr domu

E.9 Nr lokalu

E.10 Miejscowość

E.11 Kod pocztowy

E.12 Tel. kontaktowy

E.13 e-mail
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F. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że średnie miesięczne zużycie wody z poz. G.1 zostało obliczone, jako średnia miesięczna z
kolejnych dwunastu miesięcy, na podstawie q faktur lub q rozliczenia wystawionego przez administratora
(zaznaczyć odpowiednią kratkę).
Zużycie wody za okres dwunastu miesięcy
wyniosło:________________. m

3

Podać okres, za który podano zużycie wody (miesiąc- rok)
od __________ ___________

do __________ ________________

Sposób gromadzenia odpadów (zaznaczyć właściwą kratkę)
q selektywny (będzie prowadzona segregacja)
q nieselektywny (nie będzie segregacji)
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Średnie miesięczne zużycie wody
dla nieruchomości

Liczba gospodarstw domowych
deklarujących selektywny sposób
zbierania odpadów

Liczba gospodarstw domowych
deklarujących nieselektywny sposób
zbierania odpadów

G.1

G.2

G.3

OBLICZENIE DLA SELEKTYWNEGO SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW
I. Składnik ryczałtowy: miesięczna opłata ryczałtowa od
gospodarstw domowych – iloczyn liczby gospodarstw domowych
deklarujących selektywny sposób zbierania odpadów oraz stawki opłaty

Stawka opłaty

Opłata ryczałtowa

G.4

G.5=G.2 xG.4

II. Składnik opłaty zależny od miesięcznego zużycia wody w
gospodarstwach domowych – iloczyn miesięcznego zużycia wody
oraz stawki opłaty obliczony zgodnie z objaśnieniem w pkt 7.

Stawka opłaty

Opłata od zużycia wody

G.5

G.6

14 zł

zł

3,50 zł

zł
G.7 = G.5+G.6

III. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GODPODAROWANIE ODPADAMI (suma składnika ryczałtowego
i składnika zależnego od zużycia wody). Należną opłatę wykazuje się z dokładnością do
jednego grosza.

zł

OBLICZENIE DLA NIESELEKTYWNEGO SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW
I. Składnik ryczałtowy: miesięczna opłata ryczałtowa od
gospodarstw domowych

Stawka opłaty

Opłata ryczałtowa

G.8

G.9=G.3 x G.8

zł

21 zł
II. Składnik opłaty zależny od miesięcznego zużycia wody w
gospodarstwach domowych – – iloczyn miesięcznego zużycia wody
oraz stawki opłaty obliczony zgodnie z objaśnieniem w pkt 7.

Stawka opłaty

Opłata od zużycia wody

G.10

G.11

5,25 zł

zł
G.12 = G.9+G.11

III. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GODPODAROWANIE ODPADAMI (suma składnika ryczałtowego
i składnika zależnego od zużycia wody). Należną opłatę wykazuje się z dokładnością do
jednego grosza

zł

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji –
zgodnie z §2 pkt.1),2) i 3) uchwały

H.1.

qTAK qNIE

Inne dokumenty - zgodnie z §2 pkt.4) uchwały

H.2.

qTAK qNIE

I.

H.3 Liczba załączników

OŚWIADCZAM, ŻE PODANE PRZEZE MNIE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ
I.1 Czytelny podpis osoby /osób składających deklarację

I.2 Data złożenia deklaracji (Dzień – Miesiąc – ROK) -------

-------- --------

J. ADNOTACJE ORGANU PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ
Uwagi:

Data przyjęcia deklaracji (dzień -miesiąc-rok)

Podpis przyjmującego formularz

DO-W
	
  

Strona 2 z 4

POUCZENIE:
1. W PRZYPADKU NIEWPŁACENIA W OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINACH kwoty wynikającej z niniejszej
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO
WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r. poz.1015 z późn. zm.).
2. PIERWSZĄ DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku jej złożenia
tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. DEKLARACJĘ NA DANY ROK KALENDARZOWY należy złożyć raz w roku w terminie do 15 lutego.
W celu obliczenia średniego miesięcznego zużycia wody należy uwzględnić zużycie z kolejnych 12 miesięcy
poprzedzających okres złożenia deklaracji.
4. W przypadku zmiany danych mających istotny wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi określonej w deklaracji, właściciel nieruchomości składa nową deklarację w terminie
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji (np. zmiana właściciela
nieruchomości). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5. OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY – obliczoną na podstawie niniejszej deklaracji opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać miesięcznie w terminie do 30 dnia każdego
miesiąca. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń i luty upływa w dniu 30 marca danego roku.
6. W RAZIE NIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co wysokości obliczonej opłaty, wysokość należnej opłaty zostanie określona
w drodze decyzji, zgodnie z przepisami Ustawy.
7. SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW - Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie
odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie
wydana decyzja administracyjna określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obliczoną według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica pomiędzy
zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela opłatą, a określoną przez organ będzie stanowić zaległość, którą
należy uregulować wraz z odsetkami.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI:
1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ODNOSI SIĘ DO NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
i spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości – przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art.2 ust.1 pkt 4 Ustawy).
Faktycznie władającym nieruchomością lub jej częścią może być również np. najemca, posiadacz
w rozumieniu kodeksy cywilnego.
2. Jeżeli nieruchomość jest ZABUDOWANA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, w których ustanowiono
odrębną własność lokali, obowiązek złożenia deklaracji obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali (Dz.U.
z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Jeżeli zarząd nie został wybrany – obowiązek ten ciąży na właścicielach
poszczególnych lokali z wyjątkiem właścicieli lokali niemieszkalnych, którzy są zobowiązani złożyć
odrębną deklarację.
3. Po złożeniu deklaracji składający deklarację otrzyma informację o nadanym INDYWIDUALNYM NUMERZE
ROZRACHUNKOWYM, naliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i konieczności uiszczania jej bez wezwania.
4. DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ/ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ nadany zostanie jeden
INDYWIDUALNY NUMER ROZRACHUNKOWY.
5. ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY NA NIERUCHOMOŚCI obejmuje całkowite zużycie wody na nieruchomości,
określone na podstawie odczytu z wodomierza pomniejszone o zużycie wody na podstawie odczytu
z wodomierza dla wody bezpowrotnie zużytej tj. np. na cele ogrodowe.
6. ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY - dla celu wypełnienia deklaracji – do obliczenia średniego
miesięcznego zużycia wody należy postępować jak w podanym przykładzie. Przykład: posiadamy faktury lub
rozliczenie za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., całkowita ilość dostarczonej wody wyniosła
3
152m , wartość tą dzielimy przez 12, następnie zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku,
3
otrzymujemy 12,7m – co stanowi średnie miesięczne zużycie wody dla danej nieruchomości..
7. OBLICZENIE
OPŁATY
dla
nieruchomości
zabudowanej
budynkiem/budynkami
wielolokalowym/wielolokalowymi obliczenie opłaty stanowi sumę opłat obliczoną dla każdego
gospodarstwa domowego oddzielnie. Opłatę dla jednego gospodarstwa domowego w przypadku
deklarowania prowadzenie segregacji oblicza się w następujący sposób: Przykład 1 średnie miesięczne
3
zużycie wody w danym gospodarstwie domowym wyniosło 12,7m , składnik ryczałtowy opłaty wynosi 14 zł;
składnik opłaty zależny od średniego miesięcznego zużycia wody obliczamy w następujący sposób:
3
3
3
3
średnie miesięczne zużycie wody pomniejszamy o 4 m tj. 12,7m – 4 m = 8,7m , otrzymaną wartość
3
mnożymy przez stawkę opłaty w wysokości 3,50zł tj. 8,7m x 3,50zł=30,45zł. Miesięczną opłatę za odbiór
odpadów obliczamy jako sumę składnika ryczałtowego i składnika zależnego od zużycia wody
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tj. 14zł+30,45zł=44,45 zł, w przedstawionym przykładzie miesięczna opłata wyniesie 44,45zł. Przykład 2:
3
miesięczne zużycie wyniosło 1,7m , składnik ryczałtowy opłaty wynosi 14zł; składnik opłaty zależny od
miesięcznego zużycia wody wynosi 0zł. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosi 14zł. Dla
gospodarstwa domowego deklarującego brak prowadzenia segregacji opłatę oblicza się z zastosowaniem
stawek wyższych wskazanych w poz. G.8 i G10 wzoru deklaracji.
8. Jeżeli nieruchomość została nowo wybudowana, nowo zamieszkała - ustalenie miesięcznego zużycia
wody dla celów złożenia pierwszej deklaracji następuje na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na
jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) z uwzględnienie liczby
osób zamieszkujących nieruchomość. Kolejną deklarację właściciel złoży w terminie do 15 lutego, obliczając
zużycie wody zgodnie z zasadą wskazaną w pkt. 3 POUCZENIA.
9. Dla NIERUCHOMOŚCI NIE PODŁĄCZONYCH DO SIECI WODOCIĄGOWEJ –ustalenie miesięcznego
zużycia wody dla celów złożenia deklaracji następuje na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na
jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) z uwzględnienie liczby
osób zamieszkujących nieruchomość.

10. DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu ich składania zgodnie z zapisami § 3 ust.2-ust.4
niniejszej uchwały tj. wypełnienie e- deklaracji i opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika
należy dołączyć pełnomocnictwo.

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wypełnieniem deklaracji można uzyskać
Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie tel. 58 551-38-27 e-mail: zom@sopot.pl
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