Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo

Druk DO-1

Nr XXVIII/333/2013 z dnia 6 marca 2013 r.

Pouczenie:
Dla każdej nieruchomości należy odrębnie wypełnić deklarację.
W sytuacji gdy nieruchomość wykorzystywana jest na różne cele, np. mieszkalno – usługowe lub w części zamieszkała a w części
niezamieszkała - należy wypełnić dla części zamieszkałej.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, WIELKIMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Dzień – Miesiąc - Rok

………………..- ……………………. - …………………

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.
391 z późń. zm.)
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Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Wejherowo.
Termin składania: Pierwszy termin składania w terminie 21 dni od opublikowania uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego lub w ciągu 14 dni od dnia
zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
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Miejsce składania: Wypełniony formularz należy dostarczyć elektronicznie , listownie lub osobiście do biura podawczego:
Urząd Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os.Przyjaźni 6.
Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).

DZIAŁ A - DANE OGÓLNE
A1. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Wójt Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6

A2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□złożenie deklaracji

□korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany ……………………………………….)

A3. OSOBA lub PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□Właściciel / użytkownik wieczysty □Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty (każdy indywidualnie)
□ Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty posiadający pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli /
współużytkowników lub większość udziału w nieruchomości

□Użytkownik
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□Zarządca nieruchomości wspólnej

□ Inny podmiot władający nieruchomością

A4. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY / PODMIOTU SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
A.4.1. Nazwisko i imię lub nazwa oraz dane adresowe (proszę wypełnić pola)
Nazwisko i Imię lub nazwa

Nr KRS/REGON

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica

A.4.2 Osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu
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Imię i Nazwisko
Imię i Nazwisko
Sposób reprezentacji
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A.4.3. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres podany w pkt A.4.1
Nazwisko i imię lub nazwa

Ulica

Kod pocztowy, miejscowość
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A.5. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 7
A.5.1. Nr działki ewidencyjnej i adres nieruchomości (jeżeli nadano)
Nr działki

Obręb ewidencyjny

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

A.5.2. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

budynek mieszkalny wielorodzinny o minimum pięciu odrębnych lokalach mieszkalnych pod warunkiem
ustanowienia i prowadzenia wspólnego zarządu nieruchomością oraz gromadzenia odpadów we właściwie urządzonym
miejscu8, wyposażonym w pojemniki o pojemności jednostkowej minimum 1100 l.
Należy wypełnić dział B, dział C1 albo C3, dział D.

□

inny budynek mieszkalny wielorodzinny nie spełniający warunków określonych wyżej, np.: brak wspólnego
zarządu, pojemnika minimum 1100 l oraz właściwie urządzonego miejsca na gromadzenia odpadów.
Należy wypełnić dział B, dział C2 albo C3, dział D.

□ budynek mieszkalny jednorodzinny
Należy wypełnić dział B, dział C2 albo C3, dział D.
A.5.3 Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza?

□ TAK
□ NIE
A.5.4 Zarząd nad nieruchomością wspólną
Nieruchomość, na której zamieszkuję posiada zarząd nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie, itp.)

□ TAK, zarządca ................................................................................................................................
adres: ...........................................................................................................................................

□ NIE
Objaśnienia co do sposobu wypełnienia deklaracji – Dział A:
1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to 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 budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z
2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej – miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC)
3. Deklaracje wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli /
współużytkowników wieczystych lub oświadczenie o wysokości udziału. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie i złożone w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową 17,00 zł .
5. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz
podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument
potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone w oryginale lub formie
uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową 17,00 zł .
6. Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
7. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
8. Przez właściwe urządzone miejsce na gromadzenie odpadów rozumie się lokalizację zgodną z przepisami
regulującymi to zagadnienie, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 ze zmianami).
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DZIAŁ B - SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

□ TAK – proszę wypełnić dział C1 albo C2 (w zależności od rodzaju budynku)
□ NIE – proszę wypełnić dział C3
DZIAŁ C - OBLICZENIE OPŁATY
DZIAŁ C1 – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są
w sposób selektywny dla osób zamieszkałych w budynku wielorodzinnym o minimum pięciu lokalach
mieszkalnych pod warunkiem ustanowienia i prowadzenia wspólnego zarządu nieruchomością oraz
gromadzenia odpadów we właściwie urządzonym miejscu, wyposażonym w pojemniki o pojemności
jednostkowej minimum 1100 l.

Grupa wiekowa :

1

Liczba
osób
w danej
grupie

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami
zbieranymi w sposób
selektywny

(kolumna 2 x kolumna 3)

2

3

4

Osoby do 18 lat i powyżej 65 lat

9,00 zł

Osoby od 18 lat do 65 lat

13,00 zł

Opłata jako iloczyn
wartości z kolumn 2 i 3

RAZEM (miesięczna opłata łącznie)

DZIAŁ C2 – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są
w sposób selektywny dla osób zamieszkałych w budynku jednorodzinnym lub w budynku wielorodzinnym
innym niż w DZIALE C1.

Grupa wiekowa :

1

Liczba
osób
w danej
grupie

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami
zbieranymi w sposób
selektywny

(kolumna 2 x kolumna 3)

2

3

4

Osoby do 18 lat i powyżej 65 lat

9,50 zł

Osoby od 18 lat do 65 lat

13,50 zł

Opłata jako iloczyn
wartości z kolumn 2 i 3

RAZEM (miesięczna opłata łącznie)

DZIAŁ C3 – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny niezależnie od rodzaju budynku i grup wiekowych.
Liczba
osób

1
Osoby zamieszkałe niezależnie od rodzaju
budynku i wieku

2

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami, które nie
są zebrane w sposób
selektywny

(kolumna 2 x kolumna 3)

3

4

Opłata jako iloczyn
wartości z kolumn 2 i 3

17,00 zł
RAZEM (miesięczna opłata łącznie)
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DZIAŁ D – INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Do deklaracji załączam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………….

Czytelny podpis ………………………………………………………………………………………….…………………(z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc. Opłatę należy wpłacać miesięcznie, najpóźniej do 15 dnia każdego
miesiąca.
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późń. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie, gdy deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostanie złożona albo w przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa w drodze decyzji wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. W sprawach dotyczących opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity - Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) Urząd Gminy Wejherowo może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to
niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

ADNOTACJE URZĘDOWE
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