Objaśnienia
dotyczące wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Podstawa prawna
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy
Kalwaria Zebrzydowska, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Część A
Miejsce składania deklaracji:
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub przesłać drogą pocztową pod w/w
adres.
Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl. – wymagany jest
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub
podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
Formularze deklaracji oraz Objaśnienia dotyczące wypełniania deklaracji i jej składania
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Część B
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
W tej części należy zaznaczyć, czy deklaracja składana po raz pierwszy lub składana jest
w celu złożenia korekty.
Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne następuje, zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do dnia 31.05.2013 r.
Po tym terminie, obowiązek złożenia pierwszej deklaracji następuje w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, należy złożyć korektę złożonej
deklaracji oraz datę nastąpienia zmiany.
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Część B.1.
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJJĘ:
W tej części deklaracji należy podać dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości.
Jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna należy wpisać imię, nazwisko i PESEL
oraz adres zamieszkania, natomiast w przypadku osób prawnych należy podać pełną nazwę
firmy, NIP i adres siedziby firmy.
Część B.2.
ADRES ZAMIESZKANIA
W tej części deklaracji należy podać adres zamieszkania, jeżeli składającym deklarację jest
osoba fizyczna lub adres siedziby, jeżeli składającym deklarację jest osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Część B.3
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
W tej części deklaracji należy podać adres nieruchomości, dla której składana jest niniejsza
deklaracja.
W przypadku posiadania lub władania kilkoma nieruchomościami, należy złożyć odrębną
deklarację dla każdej z tych nieruchomości.
Część C.
OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
W tej części deklaracji:
Poz. 1. Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, dla której
składana jest niniejsza deklaracja.
Poz. 2. Należy zaznaczyć, czy na wskazanej nieruchomości odpady ulegające biodegradacji
będą składane w przydomowym kompostowniku.
Poz. 3. Należy zaznaczyć, czy na nieruchomości, dla której składana jest niniejsza deklaracja,
będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, zgodnie z „REGULAMINEM
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA”.
Poz. 4. Określa sposób wyliczenia opłaty miesięcznej według stawek podanych poniżej.
Poz. 5. Właściciel nieruchomości wylicza wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych,
która jest iloczynem: liczba mieszkańców x obowiązująca stawka opłaty.
Miesięczne stawki opłat od mieszkańca zostały określone Uchwałą Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej z dnia 11.02.2014 r.
W przypadku braku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów stawka od mieszkańca
wynosi 10 zł.
Dla osób, które zadeklarują selektywne zbieranie odpadów, Rada Miejska uchwaliła stawki
od mieszkańca:
― W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów, stawka od mieszkańca
wynosi 5 zł.
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― W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 3 zł od każdego kolejnego
mieszkańca,
― W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 6 osób prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 1,5 zł od każdego kolejnego
mieszkańca,
Przykładowy sposób wyliczenia miesięcznej opłaty:
•

Rodzina 3 - osobowa, która będzie gromadziła odpady w sposób selektywny:

3 osoby x 5 zł = 15 zł
•

Rodzina 5 – osobowa, która będzie gromadziła odpady w sposób selektywny:

4 osoby x 5 zł + 1 osoby x 3 zł = 23 zł
•

Rodzina 7 - osobowa, która będzie gromadziła odpady w sposób selektywny:

4 osoby x 5 zł + 2 osoby x 3 zł + 1 osoby x 1,5 zł = 27,5 zł
Część D.
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE
W tej części deklaracji:
Poz. 1. Należy złożyć oświadczenie, że na terenie wskazanej nieruchomości odpady
komunalne będą zbierane w pojemnikach – tu należy podać liczbę pojemników.
Poz. 2. Należy zaznaczyć, czy na nieruchomości, dla której składana jest niniejsza deklaracja,
będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, zgodnie z „REGULAMINEM
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA”.
Poz. 3. Określa sposób wyliczenia opłaty miesięcznej.
Poz. 4. Właściciel nieruchomości wylicza wysokość opłaty dla nieruchomości
niezamieszkałych, co stanowi iloczyn: ilości zadeklarowanych pojemników danego rodzaju x
żądanych ilości wywozów w ciągu miesiąca x stawki opłaty za dany rodzaj pojemnika.
Wyliczoną kwotę należy również wpisać słownie.
Obowiązujące stawki za pojemnik:
W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów ustala się niższą miesięczną
stawkę za pojemnik:
1) pojemnik o pojemności 110 l – 9 zł,
2) pojemnik o pojemności 120 l – 10 zł,
3) pojemnik o pojemności 240 l – 20 zł,
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 90 zł,
5) pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 0,08 zł za każdy litr pojemnika.
W przeciwnym wypadku ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:
1) pojemnik o pojemności 110 l – 18 zł,
2) pojemnik o pojemności 120 l – 10 zł,
3) pojemnik o pojemności 240 l – 40 zł,
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 180 zł,
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5) pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 0,18 zł za każdy litr pojemnika.
Opłata będzie pobierana za odpady zmieszane, a odpady komunalne zebrane w sposób
selektywny będą odbierane bezpłatnie.
Część E
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ
W tej części deklaracji:
Poz. 1. Należy złożyć oświadczenie, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3.
powstają odpady komunalne. Składający deklarację oświadcza, że nieruchomość składa się
z części zamieszkałej i niezamieszkałej (np. zakład rzemieślniczy, sklep, salon usługowy, itp.)
Poz. 2. Określa sposób wyliczenia opłaty miesięcznej.
Poz. 3. Właściciel nieruchomości wylicza opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stanowi to sumę wysokości opłaty wyliczonej w części C (nieruchomość
zamieszkała) oraz wysokości opłaty wyliczonej w części D (nieruchomość niezamieszkała).
Wyliczoną wysokość opłaty należy również wpisać słownie.
Część F
OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
W tej części składający deklarację oświadcza, podpisując deklarację, że podane przez niego
dane są zgodne z prawdą.
Część G
W tej części składający deklarację zostaje pouczony na okoliczność złożenia deklaracji.
Część H
Pozostawiamy niewypełnioną.

Informacji związanych z wypełnieniem deklaracji będzie można uzyskać:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Sołtysi poszczególnych sołectw.
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