Objaśnienia
dotyczące wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz posiadających domki
letniskowe
Podstawa prawna
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)
Składający
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kalwaria Zebrzydowska, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne oraz właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lun inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Część ogólna
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 wypełnienia deklaracji i jej składania
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Organem właściwym do złożenia niniejszej deklaracji jest Burmistrz Miasta Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Część B
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
W tej części należy zaznaczyć, czy deklaracja składana jest po raz pierwszy lub
w celu złożenia korekty.
Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne następował, zgodnie z uchwałą Rady
miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do dnia 31.05.2013 r.
Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach obowiązek złożenia pierwszej deklaracji następuje w ciągu 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, natomiast w przypadku
zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, należy złożyć korektę w terminie do 10 dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku składania w/w deklaracji należy podać datę od kiedy dana deklaracja
obowiązuje.
Część B.1
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
W tej części należy podać dane indentyfikacyjne właściciela nieruchomości. Wskazać formę
władania nieruchomości oraz imię i nazwisko lub pełną nazwę prowadzonej działalność
gospodarczej. W tej części należy również podać numer telefonu kontaktowego.
Część B.2
ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
W tej części deklaracji należy podać adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację.
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 WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
W tej części właściciel nieruchomości oświadcza, że przystępuje do gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Część D
WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W tej części należy wskazać rodzaj pojemnika oraz jego ilość.
Właściciel nieruchomości wylicza wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, co
stanowi iloczyn: ilość zadeklarowanych pojemników danego rodzaju x stawka opłaty za dany
rodzaj pojemnika.
Wyliczoną kwotę należy również wpisać słownie.
Część E
WYSOKOŚC OPŁATY ROCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Część E wypełniają właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W tej części należy wskazać ilość w/w nieruchomości, przyjętą stawkę opłaty uchwałą Rady
Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Część F
POUCZENIE
W tej części należy zapoznać się z pouczeniem.
Część G
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
W tej części należy wskazać rodzaj oraz ilość załączników składanych wraz z deklaracją.
Część H
PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
W tej części składający deklarację wypełnia podstawowe dane oraz składa podpis.
Cześć I
Pozostawiamy niewypełnioną.

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

