Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 20.05.2016 r.
NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_________________________________________________________________________________________
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) lub właściciel nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z wyłączeniem nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Termin
składania:

Miejsce

składania:

Organ
właściwy do
przyjęcia
deklaracji:

W terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
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Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 599)

A. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć
znakiem X właściwy kwadrat oraz wpisać daty we właściwe kwadraty)
pierwsza deklaracja2)
zmiana deklaracji3)

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty

-

data nastąpienia zmiany danych

-

ustanie obowiązku ponoszenia opłaty4) data ustania obowiązku od
korekta deklaracji5)

za okres od

-

(miesiąc - rok)

do

-

(dzień - miesiąc - rok)

-

(dzień - miesiąc - rok)

-

(dzień – miesiąc - rok)

-

(miesiąc - rok)

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)

właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa* (*niewłaściwe skreślić)
zarządca
inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki)
……………………………………………………………………………………………………
C. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ DANE KONTAKTOWE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
(*wypełnia osoba fizyczna
**wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)
Imię i nazwisko* /Nazwa pełna**
Numer PESEL*
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numer telefonu6)

Numer NIP**
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
6)
E-mail

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICELA
(*wypełnia osoba fizyczna
**wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)
Imię i nazwisko* /Nazwa pełna**
Numer PESEL*
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numer telefonu6)

Numer NIP**
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail6)

D. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(*wypełnia osoba fizyczna
**wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D.1. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWAŚCICIELA
(*wypełnia osoba fizyczna
**wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić,
jeżeli adres jest inny niż podany w części D) - dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną
deklarację
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D lub E niniejszej deklaracji odpady będą
gromadzone i odbierane w sposób (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat):
selektywny

G. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

nieselektywny

Dane nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

G1.

Budynek mieszkalny

Adres nieruchomości lub nr geodezyjny nieruchomości
w rejestrze gruntów

Ilość osób
zamieszkałych

Dane dotyczące nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
G2. Sposób użytkowania/
rodzaj działalności

Adres nieruchomości lub nr geodezyjny nieruchomości Ilość i wielkość
w rejestrze gruntów
pojemników

H. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ
ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSOKOŚCI

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

H1. Nieruchomość zamieszkała

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:
……………………………………….. osób.
(należy podać liczbę mieszkańców)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn
zadeklarowanej ilości osób oraz stawki opłaty zatwierdzonej aktualną Uchwałą Rady Gminy Purda
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty.
Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………………….. x ………………………………… = …………………………………….
(ilość osób zamieszkujących
(stawka opłaty)
(wysokość miesięcznej opłaty)
nieruchomość)
H2. Nieruchomość niezamieszkała

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn
zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty zatwierdzonej
aktualną Uchwałą Rady Gminy Purda w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
120 l
x …………….. x …………….......... = ……………………………………………
(wielkość pojemnika)
(ilość)
(stawka opłaty)
(wysokość miesięcznej opłaty)

240 l
x …………….. x …………….......... = ……………………………………………
(wielkość pojemnika)
(ilość)
(stawka opłaty)
(wysokość miesięcznej opłaty)
1100 l
x …………….. x …………….......... = ……………………………………………
(wielkość pojemnika)
(ilość)
(stawka opłaty)
(wysokość miesięcznej opłaty)
7000 l
x …………….. x …………….......... = ……………………………………………
(wielkość pojemnika)
(ilość)
(stawka opłaty)
(wysokość miesięcznej opłaty)
Łączna wysokość miesięcznej opłaty …………………………………………….
H3. Nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę
opłat dla nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej (rubryki H.1. + H.2.)
………………....... + ………………….. = ………………………………………..
(rubryka H.1.)
(rubryka H.2.) (wysokość miesięcznej opłaty)
Miesięczna kwota do zapłaty, zgodnie z powyższym wyliczeniem wynosi

zł,

(słownie: .............................................................................................................................................)

I. INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
(zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D lub E niniejszej deklaracji wyposażona jest
w kompostownik przydomowy o pojemności …………………. m3, w którym zagospodarowuję odpady
ulegające biodegradacji.
TAK

NIE

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZNTUJĄCEJ8)
……………………………………………
(data)

…………………………………

(czytelny podpis / podpis osoby upoważnionej (pieczęć)

K. ADNOTACJE ORGANU:

Objaśnienia dot. sposobu wypełnienia deklaracji

1) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 250) – w skrócie u.c.p.g., przez właściciela nieruchomości rozumie
się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające

nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną
własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają
wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

2) „Pierwsza deklaracja” – pole należy zaznaczyć znakiem X w przypadku składania deklaracji po raz
pierwszy. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.

3) „Zmiana deklaracji” – pole należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (np.
czasowe opuszczenie nieruchomości na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc, wprowadzenie się lub
wyprowadzenie się mieszkańca z nieruchomości, narodziny, zgon, zmiana sposobu zbierania odpadów
itp.). Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 u.c.p.g.).

4) „Ustanie obowiązku ponoszenia opłaty” – pole należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zaprzestania
zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości,
dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa
deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty. Zaznaczając pole należy wypełnić część: B,
C, D, E oraz J.
W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana (art. 6i ust. 2 u.c.p.g.).
5) „Korekta deklaracji” - pole należy zaznaczyć znakiem X w przypadku błędu w złożonej deklaracji (np.
oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy)
6) Pole nie obowiązkowe.
Podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji za
pośrednictwem: krótkiej wiadomości tekstowej (sms), e-mail, przypomnienia telefonicznego itp. o
terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i
wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji
administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. Przekazywanie informacji nie jest
obowiązkiem organu podatkowego i nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty należności
pieniężnych w określonych terminach.
7) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika należy pełnomocnictwo złożyć wraz
z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

