Załącznik
do uchwały Nr KE.XX.0007.185.2016
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 1 września 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2016 poz. 250).
Składający
Właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach) nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Dębe
Wielkie.
Termin składania
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Miejsce składania
Urząd Gminy Dębe Wielkie , ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY DEBE WIELKIE
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Pierwsza deklaracja (na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
 Nowa deklaracja – zmiana danych (na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
 Korekta (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –
Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)

Data powstania obowiązku
opłaty (miesiąc i rok)
…………………………….
Okres, którego korekta dotyczy
(miesiąc i rok – miesiąc i rok)
od……………..do……………

 Wygaśnięcie obowiązku

Data wygaśnięcia obowiązku
………………………………..

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Właściciel

 Użytkownik wieczysty
 Współwłaściciel (należy podać wielkość udziału w lokalu mieszkalnym ………………….…….)
 Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 Inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) ………………….…………………………….
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację
 osoba prawna
 osoba fizyczna
 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
D.2. Osoba prawna / jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nazwa

REGON

NIP

Dane siedziby:
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

D.3. Osoba fizyczna (należy podać adres zameldowania)
Nazwisko

Imię

Nazwisko rodowe

PESEL

Imię ojca

Imię matki

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli inny niż w sekcji D.2 i D.3)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica

Numer domu

Numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów

Numer lokalu

Miejscowość

Obręb

F. SPOSÓB UŻYTKOWANIA
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

 w całości zamieszkała

 w części zajęta na inną działalność
(należy określić rodzaj działalności) ……………………………..
………………………………………………………………………

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i wytwarzające odpady pochodzące z tej działalności muszą zawrzeć dodatkową umowę na
odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dębe Wielkie.

G. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANĄ
W SEKCJI E
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

1.  nieruchomość, w której nie zamieszkują mieszkańcy
2.  nieruchomość, w której zamieszkują mieszkańcy - Ilość osób zamieszkujących ……….

H. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW
(zaznaczyć właściwy kwadrat, należy wybrać jedną możliwość)

 ODPADY SEGREGOWANE
odpady zmieszane)

(papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, tekstylia, odpady biodegradowalne, pozostałe

- stawka opłaty wynosi ….…..1 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca



 ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE (odpady

komunalne nie poddane segregacji)

- stawka opłaty

wynosi ………. złotych miesięcznie od jednego mieszkańca
2

1,2

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
należy obliczyć według wzoru: (Sekcja H) x liczba osób zamieszkujących podana w G2 = opłata

………………… zł/miesięcznie

J. KOMPOSTOWNIK ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

 TAK

 NIE

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
W przypadku, gdy składającym deklarację nie jest osoba fizyczna, podpisy składają wszystkie osoby
statutowo uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Deklarację może podpisać pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W takim przypadku
pełnomocnictwo należy złożyć do Wójta Gminy Dębe Wielkie.
Deklarację może podpisać współwłaściciel wskazany w umowie zawartej z pozostałymi
współwłaścicielami.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

Podpis lub pieczęć i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania

L. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1. Pola deklaracji części B-K niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje
komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
3. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne wypełniają deklarację w następujących
częściach:
a) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:
B, C, D, E, G i K
b) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:
B, C, D, E, F, G, H, I, J i K
4. W części B – należy zaznaczyć:
- kwadrat „ pierwsza deklaracja”, gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy;
- kwadrat „nowa deklaracja”, gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty, np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub sposobu
gromadzenia odpadów,
- kwadrat „korekta deklaracji”, w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej wynikających,
np. z błędnego ich podania. W przypadku korekty deklaracji należy podać okres, którego dotyczy zmiana;
- kwadrat „wygaśnięcie obowiązku”, gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania
na nieruchomości. W przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać części F-J deklaracji.
5. W części C – należy określić podmiot składający deklarację.
- Deklarację zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
- Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród wymienionych powyżej, obowiązany
do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.
- Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację lub mogą one
w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji.
- Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność
lokalu, do złożenia deklaracji zobowiązana jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.
6. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości tej opłaty.
7. W razie składania deklaracji za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć dokument pełnomocnictwa
wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
8. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
9. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące,
w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
10. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
Wójt Gminy Dębe Wielkie określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku
ich braku - uzasadnione szacunki. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, przy zachowaniu warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.
11. Opłatę należy uiszczać raz na kwartał (za trzy miesiące kalendarzowe), tj.: do 15 marca, do 15 maja,
do 15 września, do 15 listopada danego roku.

