Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/32/2019 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 lutego 2019r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Art. 6n ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
Miejsce składania:
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A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

□

□

pierwsza deklaracja

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

zmiana danych zawartych w deklaracji

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Składający:

□ osoba fizyczna □ osoba prawna
Tytuł prawny: □ Właściciel
□ Użytkownik wieczysty

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
□ Współwłaściciel
□ Najemca, dzierżawca
□ Zarządca nieruchomości wspólnej □ Inny

Nazwisko i imię/pełna nazwa

Numer PESEL

Numer NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY*
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Gmina
Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone są w sposób ( zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ selektywny

□

nieselektywny

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje .................... osób

1) Nieruchomość zamieszkała przez 1 osobę;
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….…………1……….……….
(liczba osób zamieszkałych)

X

………………………………
(stawka opłaty)

=

………………………….………… zł

(iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

2) Nieruchomość zamieszkała od 2 do 3 osób włącznie;
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….……….

X

(liczba osób zamieszkałych)

………………………………

=

(stawka opłaty)

………………………….………… zł
(iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

3) Nieruchomość zamieszkała przez 4 i więcej osób;
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….……….

X

(liczba osób zamieszkałych)

………………………………

=

(stawka opłaty)

………………………….………… zł
(iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Płoskinia
RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (suma ppkt 1, 2, 3 w przypadku wypełnienia ppkt 1, 2, 3) wynosi ........................ zł
(słownie ...........................................................................................................................)
2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ
ODPADY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne
gromadzone są w sposób ( zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ selektywny

□

nieselektywny

Wyliczenie miesięcznej opłaty (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):
….………………….……….

X

(liczba pojemników do 120 l)

….………………….……….

X
X

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………...…

=

………………………………….………… zł
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………...…

=

………………………………….………… zł

(stawka opłaty)

X

(liczba poj. powyżej 700 l do 1100 l)

….………………….……….

………………………………….………… zł

(stawka opłaty)

(liczba poj. powyżej 240 l do 700 l)

….………………….……….

=

(stawka opłaty)

(liczba poj. powyżej 120 l do 240 l)

….………………….……….

……………………...…

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………...…

=

………………………………….………… zł

(stawka opłaty)

X

(liczba pojemników powyżej 1100 l)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………...…

=

………………………………….………… zł

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Stawki opłaty ustalone są w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Płoskinia
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………..….……..…. zł
(słownie …………………………………………………………………………………………………..……….….....)
3.

DOTYCZY

WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI,

KTÓRYCH

CZĘŚĆ

NIERUCHOMOŚCI,

STANOWI

NIERUCHOMOŚĆ O KTÓREJ MOWA W PKT 1, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PKT 2

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w
sposób określony w pkt 1 i 2.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi……….........…...............……………..…..zł
(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 – 2)

(słownie ………………………………………………………………………………………..……………………….. )
PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

D.

………………………………………
(miejscowość i data)

DEKLARACJĘ

/

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO

…………………..………………..
(czytelny podpis)

E. ADNOTACJE ORGANU

* niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
1)
2)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1314 ze zmianami).
Deklarację w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Objaśnienia:

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub
NIP.
2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na grupy
opisane w punktach 1 i 2:
Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, D.
Nieruchomości zamieszkałe zostały podzielone w zależności od ilości osób zamieszkałych na trzy rodzaje;
 Nieruchomość zamieszkałą przez 1 osobę /podpunkt 1/,
 Nieruchomość zamieszkałą przez 2 do 3 osób włącznie /podpunkt 2/
 Nieruchomość zamieszkałą przez 4 i więcej osób /podpunkt 3/
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa,
usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. działki rekreacyjne, cmentarze itp.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 2, D
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej
wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne i
równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych
nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C i D Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez
wypełnienie pkt 1 i 2 w części C, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć:
 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
5) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na
nieruchomości zamieszkałej powinien:
 złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta sobolewska

