DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 )
formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną, a także innych podmiotów władających
nieruchomością zamieszkałą położonych na terenie Gminy Pszczew
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

A.

WÓJT GMINY PSZCZEW, UL. RYNEK 13, 66-330 PSZCZEW
B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B. 1

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA
……………………………………………………………………………………….
IDENTYFIKATOR NIP
PESEL
NUMER TELEF/ADRES E-MAIL

…………………………………….
……………………………………
……………………………………

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ___ - ___ - ______)
DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (data zaistnienia zmian ___- ___ - ________ )
KOREKTA DEKLARACJI obowiązującej od ___ - ___ - _______ (błędnie sporządzonej)

B. 2.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
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B. 3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
( zaznaczyć właściwy kwadrat)

WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL
POSIADACZ, WSPÓŁPOSIADACZ
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE

UŻYTKOWNIK
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ ……………………………………

C.

ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTOREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (W PRZYPADKU, JEŚLI
DANA NIERUCHOMOŚĆ NIE MA NADANEGO NUMERU):

E.

CZY NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ
DEKLARACJI WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK?
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK

NIE

F. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

INDYWIDUALNY
POJEMNIK ZBIOROWY
G. POJEMNIK
OŚWIADCZENIA
I PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
/ OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ STAWKA
OPŁATY
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G.1. Na terenie nieruchomości wskazanej w części D. niniejszej deklaracji zamieszkuje:
……………………………………………..(należy podać liczbę mieszkańców)

G. 2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku
nieruchomości zamieszkałej wynosi:
…………………………x ……………… zł. = ………………………………….. zł.
(liczba osób zamieszkałych)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłat)

(stawkę opłaty reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Pszczew)

G.3. Wysokość zwolnienia za kompostowanie:
………………………….. zł.

(wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje
odrębna uchwała Rady Gminy Pszczew)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu
zwolnienia:
(od kwoty z części G.2. należy odjąć kwotę z części G.3.)

………………………… zł.
(wpisać wyliczoną kwotę)

H. Podpis osoby składającej deklarację
……………………………………
(miejscowość i data)

………………………………….
(czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi……………………….zł
słownie złotych………………………………………………………………………………
(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty w złotych za osobę)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Pszczew 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.
2) 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 do Wójta Gminy Pszczew w terminie do 10 dnia od dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) G.3. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości
zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym (9art. 6k ust. 4a ustawy). Kwadrat TAK zaznacza właściciel nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne. Kwadrat NIE zaznaczają pozostali właściciele nieruchomości.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zaznaczył kwadrat TAK
a) nie posiada kompostownika przydomowego, lub
b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpad komunalny w kompostowniku przydomowym, lub
c) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji
zgodności informacji ze stanem faktycznym
- wójt stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do częściowego zwolnienia z tytułu kompostowania. Utrata prawa do
zwolnienia nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o
których mowa w lit. a-c (art.. 6k ust. 4b ustawy).
Właściciel, który wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2c ustawy ).
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