POLA JASNE 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951, z 2013 r poz. 21 i poz. 228).

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.

Miejsce składania deklaracji: Związek Międzygminny „Czysty Region”; ul. Portowej 47, 47-205 Kędzierzyn – Koźle
lub za pośrednictwem właściwego wójta/burmistrza/prezydenta według miejsca położenia nieruchomości.
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

□

pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji od

korekta deklaracji

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osób fizycznych
Składający:

□

**dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Symbol PKD**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Powiat

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

Obręb/arkusz/numer działki
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
a) Rodzaj nieruchomości (należy zaznaczyć wstawiając „X’ w odpowiedniej kratce):

Jednorodzinna

Wielorodzinna

Selektywny
Nieselektywny
b) Sposób zbierania odpadów (należy zaznaczyć wstawiając „X’ w odpowiedniej kratce):
c) Prowadzenie kompostownika na nieruchomości - dotyczy wyłącznie nieruchomości
Deklaruję, że prowadzić będę kompostownik
i rezygnuję ze zbiórki odpadów
jednorodzinnej (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” jeżeli na nieruchomości prowadzony
biodegradowalnych w pojemniku
będzie kompostownik)
d) Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości 1)
(należy wpisać ilość pojemników (P) lub worków (W), jaka będzie ustawiona na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja poprzez
wpisanie w okienko ilości oraz odpowiedniego symbolu),
 na zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów suchych dopuszcza się worki o poj. 120 l,
 na zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego dopuszcza się worki 60 l
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
60 l

120 l

240 l

660 l

1100 l

3600 l

2,5 m3

16 m3

34 m3

240 l

660 l

1100 l

3600 l

2,5 m3

16 m3

34 m3

Odpady surowcowe (suche)
60 l

120 l

Odpady szklane
60 l

120 l

240 l

660 l

1100 l

3600 l

2,5 m3
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Odpady ulegające biodegradacji (w przypadku prowadzenia kompostownika nie wypełnia się)
60 l

120 l

240 l

e) Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Ilość
gospodarstw
domowych
(proszę
wpisać cyfrą)

Rodzaj
gospodarstwa
domowego2)

Stawka opłaty za
gospodarstwo
domowe przy
selektywnym
zbieraniu odpadów

Stawka opłaty za
gospodarstwo
domowe przy
nieselektywnym
zbieraniu odpadów

jednoosobowe

12,50 zł

20,00

dwuosobowe

25,00 zł

40,00

trzyosobowe

37,50 zł

60,00

czteroosobowe

50,00 zł

80,00

57,00 zł

100,00

57 zł oraz 1 zł

100 zł oraz 20 zł

pięcioosobowe
powyżej 5 osób
(należy podać ilość
gospodarstw domowych
powyżej 5 osób oraz sumę
wszystkich osób
dodatkowych )3)

Ilość
gospodarstw
domowych:
Suma osób
dodatkowych:

dodatkowo od każdej
kolejnej osoby
w gospodarstwie
domowym

dodatkowo od
każdej kolejnej
osoby
w gospodarstwie
domowym

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zł
(iloczyn ilości gospodarstw domowych i stawki
w zależności od sposobu zbierania odpadów)

Iloczyn ilości gospodarstw domowych i stawki w zależności od sposobu
zbierania odpadów (57 zł lub 100 zł) plus iloczyn osób dodatkowych
i stawki w zależności od sposobu zbierania odpadów (1 zł w przypadku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 20 zł w przypadku
nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych):

Wysokość opłaty miesięcznej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
(słownie ……….………………………………………………………………………………..……………..………...)
2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
Selektywny
Nieselektywny
a) Sposób zbierania odpadów (należy zaznaczyć wstawiając „X’ w odpowiedniej kratce):
b) Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości 1)
(należy wpisać ilość pojemników, jaka będzie ustawiona na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
60 l

120 l

240 l

660 l

1100 l

3600 l

2,5 m3

16 m3

34 m3

240 l

660 l

1100 l

3600 l

2,5 m3

16 m3

34 m3

240 l

660 l

1100 l

3600 l

2,5 m3

16 m3

34 m3

Odpady surowcowe (suche)
60 l

120 l

Odpady szklane
60 l

120 l

c) Wysokość miesięcznej opłaty za opróżnienie pojemnika o określonej pojemności
Na zmieszane odpady komunalne
Stawki opłaty w przypadku selektywnej
Stawki opłaty w przypadku
zbiórki odpadów
braku selektywnej zbiórki odpadów
Pojemnik 60 l
21,92 zł
48,86 zł
Pojemnik 120 l
31,31 zł
69,80 zł
Pojemnik 240 l
62,31 zł
138,71 zł
Pojemnik 660 l
156,57 zł
349,02 zł
Pojemnik 1100 l
262,72 zł
584,48 zł
Pojemnik 3600 l
782,83 zł
1 745,12 zł
Pojemnik 2,5 m3
583,99 zł
1 300,29 zł
3
Pojemnik 16 m
2 242,33 zł
5 004,05 zł
3
Pojemnik 34 m
3 914,14 zł
8 725,62 zł
Na odpady surowcowe (suche) i odpady szklane (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów)
Odpady surowcowe (suche)
Odpady szklane
5,75 zł
2,87 zł
Pojemnik 60 l
8,21 zł
4,11 zł
Pojemnik 120 l
16,26
zł
8,13 zł
Pojemnik 240 l
Pojemnik 660 l
Pojemnik 1100 l
Pojemnik 3600 l
Pojemnik 2,5 m3

41,05 zł
68,39 zł
205,25 zł
152,46 zł

20,53 zł
34,19 zł
102,63 zł
76,23 zł
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Pojemnik 16 m3
590,13 zł
295,07 zł
3
Pojemnik 34 m
1 026,25 zł
513,13 zł
d) Obliczenie stawki opłaty miesięcznej (kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Zmieszane odpady komunalne
Stawka opłaty
Ilość pojemników
Opłata miesięczna za
z pkt c)
z pkt b)
gospodarowanie odpadami w zł
Pojemnik 60 l

x

=

Pojemnik 120 l

x

=

Pojemnik 240 l

x

=

Pojemnik 660 l

x

=

Pojemnik 1100 l

x

=

Pojemnik 3600 l

x

=

3

Pojemnik 2,5 m

x

=

3

x

=

Pojemnik 16 m

3

Pojemnik 34 m

Stawka opłaty
z pkt c)

x
Odpady surowcowe (suche)
Ilość pojemników
z pkt b)

=
Opłata miesięczna za
gospodarowanie odpadami w zł

Pojemnik 60 l

x

=

Pojemnik 120 l

x

=

Pojemnik 240 l

x

=

Pojemnik 660 l

x

=

Pojemnik 1100 l

x

=

Pojemnik 3600 l

x

=

3

Pojemnik 2,5 m

x

=

3

x

Pojemnik 16 m

=
Szkło
Ilość pojemników
z pkt b)

Stawka opłaty
z pkt c)

Opłata miesięczna za
gospodarowanie odpadami w zł

Pojemnik 60 l

x

=

Pojemnik 120 l

x

=

Pojemnik 240 l

x

=

Pojemnik 660 l

x

=

Pojemnik 1100 l

x

=

Pojemnik 3600 l

x

=

3

Pojemnik 2,5 m

x

=

3

x

=

Pojemnik 16 m

SUMA:
(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 punktów 1 i 2)
(słownie ………………………………………………………………………………………..……………………….. )
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D. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

...........................................................................................
(imię i nazwisko, czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Odnośniki:
1) deklarowana ilość pojemników nie może być mniejsza niż ilość stanowiąca minimalną pojemność pojemników przewidzianych w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy,
2) gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, zamieszkujących
w jednym lokalu mieszkalnym,
3) np. jeżeli na nieruchomości znajdują się trzy gospodarstwa powyżej 5 osób (2 gospodarstwa sześcioosobowe i 1 gospodarstwo siedmioosobowe) to:
- ilość gospodarstw powyżej 5 osób: 3
- suma wszystkich osób dodatkowych: 4 (bo dwie osoby powyżej 5 osób w gospodarstwach sześcioosobowych i dwie osoby powyżej 5 osób
w gospodarstwie siedmioosobowym).
Pouczenie:
1) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” 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.
3) 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 do Zarządu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” 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.
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują
do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Właściciel nieruchomości, a w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ reprezentujący te jednostki, składa deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty.
3) Lokalizację miejsca odbioru odpadów wpisują do deklaracji tylko właściciele nieruchomości, którzy gromadzą odpady w innym miejscu (należy podać adres
tego miejsca).
4) Właścicieli nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy w punktach 1, 2 i 3:
Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielomieszkaniowe oraz stale i czasowo zamieszkują
mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, D i E.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn rodzaju gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, przypadającej na to gospodarstwo.
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także każda
nieruchomość, na której powstają odpady, np. ogródki działkowe, domki letniskowe, itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach:
A, B, C pkt 2, D i E.
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 wielomieszkaniowe oraz stale i czasowo zamieszkują
mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości
wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D i E. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie w części C
pkt 1 i 2, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.
5) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
6)
Do deklaracji dołącza się:
- kopię obowiązującej na dzień 1 stycznia 2013 r. umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub
przedsiębiorcą (wyłącznie do deklaracji składanej po raz pierwszy),
- w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, do deklaracji należy załączyć mapę (kopię mapy zasadniczej) w skali 1:500 lub
1:1000 z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów,
- w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo,
- w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji działalności,
dokument potwierdzający ten fakt.
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