NR KONTA/wypełnia Urząd

1. PESEL/REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – dla nieruchomości zamieszkałych1
2. Dzień- Miesiąc- Rok
----------- - ---------- - ------------------

Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gmi ny
Sobienie-Jeziory, przez których rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Urząd Gminy Sobienie Jeziory

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Urząd Gminy Sobienie Jeziory
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsza deklaracja
 korekta (data zaistnienia zmiany ______-______-___________ r.)
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
5. Zaznaczyć właściwy kwadrat.

 właściciel

 współwłaściciel

 osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

 jednostka organizacyjna
 użytkownik wieczysty

 inny podmiot (podać rodzaj)………………………………
D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Osoba fizyczna
6. Nazwisko

1

7. Imię

W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

8.Nr telefonu

9. Adres e-mail

D.2. Pozostałe podmioty
10. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa

11. Nazwa skrócona

pełna
12.NR KRS/NIP
14. Nr telefonu

13. Klasa PKD

15. Adres e-mail

16. Osoby upoważnione do reprezentowania: 2
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________podstawa umocowania ________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________podstawa umocowania ________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________podstawa umocowania ________________________________
____________________________________________________________________________________________
Sposób realizacji:3_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREWJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4
17. Ulica

18. Nr domu

19. Nr lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

23. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI-JEŻELI JEST INNY, NIŻ ADRES Z D.3.
24. Województwo

2

25.Powiat

26. Gmina

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. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie
uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.
3
Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
4
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

27. Ulica

28. Nr domu

31. Kod pocztowy

32. Poczta

29. Nr lokalu

30. Miejscowość

E. OKREŚLENIE CHARAKTERU MIEJSCA ZAMIESZKANIA NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANEJ W SEKCJI D.3.
33.  nieruchomość,

w której zamieszkują mieszkańcy na stałe

34.  nieruchomość,

w której zamieszkują mieszkańcy sezonowo

o

STYCZEŃ

o LIPIEC

o

LUTY

o SIERPIEŃ

o

MARZEC

o WRZESIEŃ

o

KWIECIEŃ

o PAŹDZIERNIK

o

MAJ

o LISTOPAD

o

CZERWIEC

o GRUDZIEŃ

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:5

35.  selektywny

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Sobieniach

36.

Jeziorach

w

sprawie

wyboru

metody

ustalania

opłaty

 zmieszany

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej
opłaty6
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3.

37.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę opłaty z poz. 36 należy pomnożyć

38.

przez liczbę osób wskazaną w poz. 37)

7

G. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI8
39. Na nieruchomości kompostowane są odpady biodegradowalne (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 TAK
 NIE

5

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odebranie
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
6
W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę
podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.
7
Opłatę z poz. 38 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
do 15 marca br. za I kwartał
do 15 maja br. za III kwartał
do 15 września br. za II kwartał
do 15 listopada br. za IV kwartał
8
Odpady ulegające biodegradacji- rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Informacje potrzebne do celów sprawozdawczych.

40. W przypadku zaznaczenia w pozycji 39 „TAK” podać przybliżoną ilość odpadów komunalnych powstających
przeciętnie na miesiąc
 do 20 kg
 20 kg – 30 kg
 powyżej 30 kg

H.OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie
danych niezgodnych z rzeczywistością.
41. Data

42. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

I. ADNOTACJE URZĘDU

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz.38 lub 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 ze zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2012 r., poz. 391)
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo 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.
Dane zawarte w niniejszej deklaracji (w szczególności liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość) będą podlegały
weryfikacji.

Informacje zamieszczone poniżej pomogą Pani/Panu wypełnić deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełniając deklaracje należy
uważnie czytać zawarte w niej objaśnienia i pouczenia.
Wielkość pojemnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 120

 240

 660

Rodzaj odbiornika na nieczystości ciekłe (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 bezodpływowy zbiornik (szambo)
 przydomowa oczyszczalnia
 kanalizacja
……………………………………..
/podpis/

Wielkość pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych
1. pojemnik o pojemności 120 l lub 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do
5 osób włącznie,
2. pojemnik o pojemności 240 l lub 660 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje
powyżej 5 osób.
Jak wyliczyć ile będziemy płacić za odpady
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonej stawki.
Ustalone zostały dwie stawki opłaty.
1. stawka podstawowa 16 zł - jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że odpady będzie
zbierał w sposób zmieszany
2. stawka obniżona 8 zł – jeśli właściciel zadeklaruje, że będzie zbierał odpady w sposób
selektywny.
Właściciel nieruchomości samodzielnie obliczy wysokość opłaty
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

wypełniając deklarację o

Przykład wyliczenia nieruchomości zamieszkałych
ilość osób zamieszkałych x stawka opłaty = opłata miesięczna za odbiór odpadów komunalnych.

Kto i kiedy ma złożyć deklarację
Deklarację składa właściciel nieruchomości zamieszkałej, w tym również zamieszkałej sezonowo.
Pierwszą deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 15 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory. Wzór
deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory
www.sobieniejeziory.pl
Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania,
w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe w terminach:
1. za I kwartał do 15 marca bieżącego roku,
2. za II kwartał do 15 maja bieżącego roku,
3. za III kwartał do 15 września bieżącego roku,
4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji w przypadku rozbieżności
pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych
1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz
zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni.
2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie
zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub
innego równoważnego dokumentu.
3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Sobienie Jeziory oraz
kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.
4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Sobienie-Jeziory pod innym
adresem niż adres zameldowania.
W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika należy złożyć
pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.

