POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL**/NIP***(składającego/składających deklarację)

3. Dzień-Miesiąc-Rok złożenia deklaracji

2. REGON

............. - .................. - ....................

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Organ:
Miejsce składania:
A.

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. )
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
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych lub wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.
Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń
Biuro Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT" ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020
Czempiń lub właściwy wójt /burmistrz według miejsca położenia nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

nowa deklaracja /zmiana danych (data obowiązywania ____ - _____ - _______)
dzień - miesiąc - rok

korekta deklaracji

(data zaistnienia zmian ____ - _____ - _______)
dzień - miesiąc - rok

zgłoszenie czasowego powstawania odpadów**** od ______- ______

do

dzień - miesiąc

B.

dzień - miesiąc

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
5. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości

współwłaściciel

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

6. Podmiot (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

C.

______- ______

użytkownik wieczysty
inny podmiot władający nieruchomością

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

osoba prawna
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
7. Nazwisko*/Nazwa pełna*

8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Nr telefonu

10. Adres poczty elektronicznej

C.1 ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY *
11. Kraj
12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr lokalu

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA*/ ADRES DO KORESPONDENCJI*
(wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania)

21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
31. Gmina
32. Ulica
35. Miejscowość

36. Kod pocztowy

33. Numer domu

27. Nr lokalu

34. Nr lokalu

37. Poczta

38. Nr geodezyjny działki/działek, obręb; (wypełnić w przypadku braku numeru domu) *****
39. Nr księgi wieczystej (wypełnić w przypadku braku numeru domu) *****
40. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
ZAMIESZKAŁA

NIEZAMIESZKAŁA

W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA
I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA

DOMEK LETNISKOWY LUB INNA
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
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E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
41. Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)
SELEKTYWNY
ZMIESZANY
F.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (iloczyn liczby osób zamieszkałych oraz stawki opłaty)
Miesięczna kwota opłaty
(iloczyn wartości pól
42 i 43 lub 42 i 44 )

Stawka opłaty dla odpadów

Liczba mieszkańców

Zbieranych w sposób selektywny

42.

10 zł

43.

Zbieranych w sposób zmieszany

14 zł

44.

45.

Razem wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
F.2 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (iloczyn liczby pojemników, częstotliwości wywozu w miesiącu oraz stawki opłaty).
Typ pojemnika
Wysokość opłaty
Częstotliwość
Liczba pojemników
Stawka opłaty dla odpadów
na zmieszane
[iloczyn kolumny
wywozu w
2x3x(4 lub 5) albo
Zbieranych w
Zbieranych w
odpady komunalne
3
szt.
iloczyn
m
miesiącu
2ax3x(4 lub 5)]
sposób selektywny
sposób zmieszany
(pojemność)
1

2

2a

3

4

5

6

8 zł

46.

47.

48.

0,11 m3

50.

51.

52.

11 zł 53.

15 zł 54.

0,12 m3

55.

56.

57.

12 zł 58.

17 zł 59.

0,24 m3

60.

61.

62.

24 zł 63.

34 zł 64.

1,1 m3

65.

66.

67.

110 zł 68.

154 zł 69.

7 m3

70.

71.

72.

700 zł 73.

980 zł 74.

pojemnik o większej lub
innej pojemności

75.

78.

79.

100 zł/m3 80.

140 zł/m3 81.

3

worek o pojemności 0,08 m

76.

77.

49.

82.

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać sumę wartości od pola 49 do pola 81)

F.3 NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE (dotyczy właścicieli nieruchomości,
których część stanowi nieruchomość o której mowa w pkt F.1, a w części nieruchomość, o której mowa w pkt F.2)
83.

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać sumę wartości z pól 45 i 82)

F.4 RYCZAŁT ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
(iloczyn ilości domków lub nieruchomości oraz stawki opłaty)

Roczna ryczałtowa opłata dla odpadów

Ilość domków lub
nieruchomości
84.

Zbieranych w sposób selektywny

85.

Zbieranych w sposób zmieszany

86.

Roczna ryczałtowa opłata
(iloczyn wartości pól
84 i 85 lub 84 i 86 )

87.

Roczna ryczałtowa kwota opłaty
G.

H.

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
88. Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

_________________________
(miejscowość i data)
ADNOTACJE ORGANU

________________________
(czytelny podpis/y )
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POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pola 45, 82, 83 lub 87 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości 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 2014 r. poz. 1619 ze zm).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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 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.
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 613 ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty
skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto bankowe Gminy Czempiń . Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

1)

2)
3)

4)

OBJAŚNIENIA
1)

* niepotrzebne skreślić

2)

** PESEL - dotyczy osób fizycznych

3)

***NIP - dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczej

4)

**** zgłoszenie czasowego powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości np. ogrody działkowe

5)

***** Dobrowolnie -działka geodecyjna, Nr księgi wieczystej

6)

Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na cztery grupy opisane w punktach
F.1, F.2, F.3, F.4:
• F.1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują
mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, F.1, G. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu
nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na jednego mieszkańca.
• F.2 - dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne np. w wyniku prowadzonej działalności
handlowej, usługowej, produkcyjnej, rzemieślniczej. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, F.2, G.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości , częstotliwości
wywozu w miesiącu i stawki opłaty.
• F.3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują
mieszkańcy i równocześnie są nieruchomością niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne np. w wyniku prowadzonej działalności
handlowej, usługowej, produkcyjnej, rzemieślniczej. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F.1., F.2., F.3,
G. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie pkt F.1. i F.2, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt F.3.
• F.4 – dotyczy właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, F.4, G.

7)

Miesięczną opłatę z pól 45, 82, 83 uiszcza się z dołu, co miesiąc, w terminie do końca każdego miesiąca kalendarzowego zgodnie z odrębną uchwałą
Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT" w Czempiniu.
Roczną ryczałtową opłatę z pola 87 uiszcza się z góry, za rok w terminie do końca czerwca każdego roku zgodnie z odrębną uchwałą Związku

8)

Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT" w Czempiniu.

UZASADNIENIE PRZYCZYN ZMIANY DANYCH*/KOREKTY DEKLARACJI*

Wyjaśniam, że w dniu .................................................. złożyłam/łem nową deklarację*/korektę deklaracji* o wysokości opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

dla

nieruchomości

położonych

na

obszarze

Związku

Międzygminnego

„Centrum

Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” obowiązującą od dnia ……...............…………...…. roku, z powodu:

o

zwiększeniem liczby mieszkańców spowodowanej………………………………………………………....................................................

o

zmniejszeniem liczby mieszkańców spowodowanej …………………………………………………................................................…….

o

zmianą sposobu zbierania odpadów (zmieszany / selektywny)

o

zmianą ilości deklarowanych pojemników (nieruchomości niezamieszkałe) …………...…………...............................................…….

o

inna przyczyna ……..............................................................................................................................................................................

Załączniki:

....................................................
(podpis)

………………………………………………………...............................................................
(np:. akt urodzenia, akt zgonu, potwierdzenie nabycia/zbycia nieruchomości, w przypadku zmniejszenia liczby
mieszkańców oświadczenie o zmianie adresu mieszkańca)

* niepotrzebne skreślić
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