WZÓR – PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych w Gminie
Marcinowice. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami położonymi na terenie Gminy
Marcinowice.
Miejsce składania: Urząd Gminy Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice
Termin składania: Pierwszy termin składania deklaracji w terminie do 31 marca 2013 roku lub
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat)
X

Pierwsza deklaracja

Korekta deklaracji

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat)
X

właściciel

współwłaściciel

najemca, dzierżawca

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości

jednostka organizacyjna

inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnić drukowanymi
literami)
IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) / PEŁNA NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
JAN KOWALSKI
PESEL (jeżeli dotyczy)
88888888888

REGON (jeżeli dotyczy)

NIP (jeżeli dotyczy)

D. ADRES SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ
POLSKA

WOJEWÓDŹTWO
DOLNOŚLĄSKIE

POWIAT
ŚWIDNICKI

GMINA
MARCINOWICE

ULICA
-

NR DOMU
15

MIEJSCOWOŚĆ
BIAŁA

KOD POCZTOWY
58-124

POCZTA
MARCINOWICE

NR LOKALU *

* w przypadku braku nr domu/lokalu należy podać numer działki
E. ADRES DO KORESPONDECJI (jeśli inny niż powyżej)
KRAJ

WOJEWÓDŹTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU *

* w przypadku braku nr domu/lokalu należy podać numer działki
F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY (należy podać adres
nieruchomości, na której powstają odpady i następnie mają być odbierane)
KRAJ
WOJEWÓDŹTWO
POWIAT
POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
ŚWIDNICKI
GMINA
MARCINOWICE

ULICA
-

NR DOMU
15

MIEJSCOWOŚĆ
BIAŁA

KOD POCZTOWY
58-124

POCZTA
MARCINOWICE

GMINA
MARCINOWICE

NIERUCHOMOŚĆ JEST: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
X

zamieszkana

niezamieszkana

w części zamieszkana
i w części niezamieszkana
(mieszana)

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANEJ (wypełnić
drukowanymi literami)
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie F niniejszej Liczba osób:
deklaracji zamieszkuje:
(proszę podać imię i nazwisko osób zamieszkujących nieruchomość, w przypadku
4
większej ilości osób dane należy umieścić w odrębnym załączniku;
w przypadku wspólnot, spółdzielni, zarządców proszę o wypełnienie tabeli
w punkcie H)

1. JAN KOWALSKI
2. ANNA KOWALSKA

3. PIOTR KOWALSKI
4. JÓZEFA MALINOWSKA itd.
5. …………………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………………………....

Uwaga! Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkanych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty.
H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANEJ dotyczy wspólnot,
spółdzielni, zarządców (wypełnić drukowanymi literami)
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie F niniejszej Liczba osób:
deklaracji zamieszkuje:
(proszę podać adres lokalu mieszkalnego oraz liczbę osób zamieszkujących
nieruchomość, w przypadku większej ilości lokali dane należy umieścić
w odrębnym załączniku).
Adres lokalu mieszkalnego:

Ilość zamieszkujących osób:

Uwaga! Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkanych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty.

I.

SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zakreślić właściwy kwadrat)
Wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkanej
Zmieszane odpady komunalne
(odpady komunalne nie poddane
segregacji)

X

Odpady zbierane selektywnie

STAWKA MIESIĘCZNEJ OPŁATY WYNOSI

STAWKA MIESIĘCZNEJ OPŁATY WYNOSI

…………………………………………………..

7,50 zł/os/miesiąc
…………………………………………………..

Uwaga! Obowiązuje niższa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są
zbierane w sposób selektywny. Stawki opłat wymienione są w objaśnieniach.
J. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH
(liczona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz zaznaczonej w
punkcie I stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkanej
4
(ilość osób zamieszkałych)

x

7,50
=
30,00 (zł)
(stawka miesięcznej opłaty) (wysokość miesięcznej opłaty)

(słownie złotych : trzydzieści złotych)
K. RODZAJ GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zakreślić właściwy kwadrat)
Wypełnia właściciel nieruchomości niezamieszkanej
Zmieszane odpady komunalne
(odpady komunalne nie poddane
segregacji)

Odpady zbierane selektywnie

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie F niniejszej deklaracji odpady
komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności:
a)
b)
c)
d)
e)

80 l
- ……… szt.
110 l
- ……… szt.
240 l
- ...…… szt.
1 100 l
- ……… szt.
7 000 l (KP-7) - ……… szt.

Uwaga! Obowiązuje niższa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są
zbierane w sposób selektywny. Stawki opłat wymienione są w objaśnieniach.
L. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH
(liczona jako iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach)
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (mowa tutaj o nieruchomości, na której prowadzona jest np.
działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna)
……………………………… x ………………………………… = ……………………………………..(zł)
(liczba pojemników
(stawka opłaty za określony
(wysokość miesięcznej opłaty)
wskazanych w punkcie K)
w punkcie K pojemnik)
(słownie złotych :………………………………………………………………………….....….…....................)

M. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI
ZAMIESZKANEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKANEJ (MIESZANEJ)
Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której
mowa w punkcie J, a w części nieruchomość, o której mowa w punkcie L)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:
.…….....…… + ……………… = ……..………zł.
(suma opłat z punktów J i L)
(słownie złotych: …………………………........………………………………………………………. )

N. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „kto, składając zeznanie
mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3”; oświadczam, że dane określone przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.
Biała 26.03.2013r.
(miejscowość i data)

Jan Kowalski
(czytelny podpis)

O. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie do 31 marca
2013 roku lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji.
2) W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Marcinowice określi w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
3) Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

OBJAŚNIENIA
dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Wymieniona w punkcie I opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą nr
XXVII/144/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla
właścicieli nieruchomości zamieszkanych wynosi 13,50 zł miesięcznie,
b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane
i odbierane są w sposób selektywny, wynosi 7,50 zł miesięcznie.
2. Wymieniona w punkcie K opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą nr XXVII/144/12 Rady Gminy
Marcinowice z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi odpowiednio:
− za pojemnik o pojemności 80 l – 26,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 110 l – 29,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 240 l – 41,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 1 100 l – 126,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 7 000 l (KP-7) – 613,50 zł miesięcznie,
b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku, gdy odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi odpowiednio:
− za pojemnik o pojemności 80 l – 18,00 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 110 l – 19,50 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 240 l – 29,50 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 1 100 l – 84,50 zł miesięcznie,
− za pojemnik o pojemności 7 000 l (KP-7) – 410,00 zł miesięcznie.
3. Wymieniona w punkcie M opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę
opłat naliczonych w punktach J i L.

