INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklarację należy wypełnić czytelnie i złoży w terminie do 10 lutego 2013 r. w Urzędzie
Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy to przede wszystkim domy
jednorodzinne i wielorodzinne, bloki przeznaczone do celów mieszkalnych, mieszkania komunalne.
W imieniu mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarządca
nieruchomości lub zarząd wspólnoty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość.
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to
np. lokale gastronomiczne, handlowe, biura, zakłady usługowe, produkcyjne, szkoły, przedszkola,
cmentarze, ogrody działkowe itp. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na
nieruchomościach niezamieszkałych stanowi iloczyn stawki opłaty oraz liczby pojemników z
odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi na terenie danej nieruchomości.
Jeżeli właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą lub nieruchomość
niezamieszkałą na terenie gminy Golub-Dobrzyń, na których wytwarzane są odpady komunalnej
(np. dwie nieruchomości niezamieszkałe położone w różnych miejscowościach, na których nie
zamieszkują mieszkańcy), wówczas dla każdej nieruchomości składa oddzielną deklarację.
WYPEŁNIENIE DEKLARACJI przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy:
1. Wypełnianie deklaracji rozpoczyna się od punktu B, w którym należy zaznaczyć pozycję
„Pierwsza deklaracja”, ponieważ deklaracje składane do 10 lutego 2013 roku są pierwszymi
deklaracjami. W przypadku aktualizacji danych zawartych w pierwszej deklaracji np. gdy zmieni
się liczba osób lub sposób zbierania odpadów, właściciel nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia
wystąpienia zmian zobowiązany jest złożyć nową deklarację. Wówczas należałoby zaznaczyć
pozycję „Zmiana danych zawartych deklaracji” i wpisać datę zaistnienia tych zmian.
2. W części C, D, E, F deklaracji należy wpisać lub zaznaczyć dane dotyczące właściciela i
nieruchomości, na której powstają odpady, takie jak: podstawa władania nieruchomością, dane
osobowe właściciela, dane adresowe właściciela i nieruchomości, na której powstają odpady (w
większości przypadków adres będzie ten sam).
3. Następnie w punkcie G właściciel nieruchomości oświadcza, ile osób jest zameldowanych na
danej nieruchomości oraz ile osób rzeczywiście zamieszkuje daną nieruchomość, przy czym
opłata naliczana jest w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,
np. jeżeli w danym lokalu zameldowanych jest 5 osób, ale faktycznie przebywają w nim tylko 3
osoby, natomiast pozostałe 2 osoby mieszkają w innych miastach, gdyż tam pracują, wówczas
opłatę uiszcza się za 3 osoby, do czasu kiedy stan ten nie ulegnie zmianie.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych:
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(liczba mieszkańców zamieszkujących)

….................................... = ….......................................... zł
(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty )

Właściciel nieruchomości wpisuje stawkę opłaty w zależności od sposobu zbierania odpadów
komunalnych:

- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
8,00 zł miesięcznie od mieszkańca – gdy na nieruchomości zamieszkują nie więcej niż 4 osoby,
7,00 zł miesięcznie od mieszkańca - gdy na nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób,

6,00 zł miesięcznie od mieszkańca - gdy na nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 6 osób
5,50 zł miesięcznie od mieszkańca - gdy na nieruchomości zamieszkuje 7 i więcej osób
- zbieranie odpadów w sposób zmieszany – 14,00 zł od osoby miesięcznie.
Przykład 1. Selektywna zbiórka odpadów

Przykład 2. Zbieranie odpadów w sposób zmieszanych

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych:
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach niezamieszkałych stanowi
iloczyn stawki opłaty oraz liczby pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi na terenie
danej nieruchomości.
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX /138/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012 r. w
sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
miesięczne stawki opłaty za opróżnianie jednego pojemnika wynoszą:

Odpady segregowane

Odpady zmieszane

pojemnik 60 l

pojemnik 60 l

- 11,00 zł

- 22,00 zł

pojemnik 110 l - 20,00 zł

pojemnik 110 l - 40,00 zł

pojemnik 120 l - 22,00 zł

pojemnik 120 l - 44,00 zł

pojemnik 240 l - 44,00 zł

pojemnik 240 l - 88,00 zł

Pojemnik 1100 l - 200,00 zł

Pojemnik 1100 l - 400,00 zł

W punkcie 3 należy zaznaczyć czy na terenie posesji znajduje się kompostownik, płyta obornikowa
na odpady biodegradowane (kuchenne i ogrodowe).

W przypadku składowania odpadów biodegradowanych w kompostowniku lub na płycie obornikowej należy
zaznaczyć wariant drugi (patrz przykład poniżej).

W punkcie 4 należy wpisać sumę kwot z punktów 1 i 2, która stanowi wysokość opłaty miesięcznej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ostatnim polem do wypełnienia jest punkt I deklaracji, w którym należy złożyć czytelnie podpisać
deklarację oraz wpisać miejscowość i datę wypełniania deklaracji.
Wypełnione i podpisane deklaracje należy dostarczyć do
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń
siedziba Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pok. nr 2
PAMIĘTAJ!
•

Opłata za odbiór i wywóz odpadów pobierana będzie na podstawie złożonej w Urzędzie
Gminy Golub-Dobrzyń deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Dlatego prawidłowo wypełniona i dostarczona w terminie deklaracja daje
gwarancję, że opłata za odpady będzie dobrze naliczona.

•

Opłaty za odpady będą uiszczane miesięcznie do 15 dnia następnego miesiąca. Opłatę
uiszczać będzie można przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd gminy
Golub-Dobrzyń lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

•

Segregując odpady płacisz mniej i jednocześnie dbasz o środowisko naturalne. To się
opłaca!

