
                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/26/2015 .Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZIELONKI

(z wyłączeniem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika
pojazdowa)

Podstawa prawna:
Zgłaszający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz innych podmiotów
władających nieruchomością.
W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty lub zmiany danych 
wskazanych w deklaracji.     

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116,

32-087 Zielonki

B. CEL ZŁOŻENIA - (okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwy kwadrat ) :

□ 1. PIERWSZA DEKLARACJA                              data powstania obowiązku ponoszenia opłaty     _ _ - _ _ - _ _ _ _    (dzień – miesiąc – rok)     

□ 2. DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (NOWA)

       przyczyny złożenia deklaracji:

□ zbycie nieruchomości                                                          □ zmiana ilości osób (powód zmiany) …................................................................

□ zmiana danych                                                              □ inne (podać jakie) ….............................................................................................

      data zaistniałej zmiany     _  _ - _  _ - _  _  _  _    (dzień – miesiąc – rok)

□ 3. KOREKTA DEKLARACJI (w przypadku błędów w poprzedniej deklaracji)

pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia korekty:………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       data obowiązywania korekty od    _  _ - _  _  -  _  _  _  _    (dzień – miesiąc – rok)    do    _  _  -  _  _  -  _  _  _  _    (dzień – miesiąc – rok)

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną,        ** dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
*** - pole nieobowiązkowe

C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ:

Tytuł władania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ 1. Właściciel                                                    □ 2. Współwłaściciel                                                             □ 3. Zarządca nieruchomości wspólnej

□ 4. Najemca, dzierżawca                                □ 5. Użytkownik wieczysty                                                 □ 6. Inny: …......................................................

□ osoba fizyczna                                      □ osoba prawna                                                               □ jednostka organizacyjna (w tym spółki

                                                                                                                                                                          nieposiadające osobowości prawnej)

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwisko, imię * / Pełna nazwa podmiotu **

Imię ojca, imię matki * / Nazwa skrócona **

Numer PESEL* / Numer NIP ** Numer REGON **
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C.3.ADRES ZAMIESZKANIA */ SIEDZIBY **

Ulica Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Telefon kontaktowy  *** Adres e-mail  ***

C.4. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.3.)

Ulica Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.5.  DANE  IDENTYFIKACYJNE  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ  NA TERENIE  GMINY  ZIELONKI,  NA KTÓREJ  POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE

Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ 1. Zabudowa jednorodzinna                                                                                                                 □ 2. Zabudowa dwurodzinna (bliźniacza)

□ 3. Zabudowa szeregowa                                                                                                                        □ 4. Zabudowa wielorodzinna (blok)

□ 5. Działalność gospodarcza (podać rodzaj działalności)  …......................................................................................................................  

□ 6. Domki letniskowe          

□ 7. Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku.

C.6. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.3.)

Ulica Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

C.7. INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
(odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, resztki żywności itp.).

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  części  C.3  lub  C.6.  niniejszej  deklaracji  odpady  biodegradowalne  będą  gromadzone  w
następujący sposób:

□ Własny kompostownik □Oddawanie odpadów zielonych do punktów

 selektywnego zbierania odpadów
 □ Nie dotyczy

C.8. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI C.3. LUB C.5. jest:

□
ZAMIESZKAŁA

Należy wypełnić dział D

□
NIEZAMIESZKAŁA

Należy wypełnić dział E

□
MIESZANA

Należy wypełnić dział D,E,H

□
DOMEM

LETNISKOWYM

Należy wypełnić dział F

□
NIERUCHOMOŚCIĄ

WYKORZYSTYWANĄ
NA CELE

REKREACYJNO –
WYPOCZYNKOWE,

PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Należy wypełnić dział G

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
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ZAMIESZKAŁYCH

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3. lub C.6. niniejszej deklaracji zamieszkuje.....................osób1).

2. Odpady komunalne będą gromadzone (zaznaczyć właściwy kwadrat):

      □ w sposób selektywny (segregowany)                                                  □ w sposób nieselektywny (zmieszany)

           (papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania                                                    (odpady komunalne niepoddane segregacji)
                                    wielomateriałowe)                                                                                       
    
       Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę 8,00 zł                                      Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę 15,00 zł   

3. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

        …..........................................................      x     ….........................................................................      =      …..................................................................................zł.
                         (liczba mieszkańców) 1)                                                              (stawka opłaty)                                                          (iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:                                     ..............................................................zł.

Wyliczona kwota płatna jest do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Zielonki.

1)- należy uzupełnić załącznik nr 1 do niniejszej deklaracji
 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH

Rodzaj pojemnika Ilość
Stawka opłaty

Kwota (ilość x stawka)
sposób selektywny sposób nieselektywny

120 l 30 zł 45 zł ….......................zł

180 l 45 zł 65 zł …...............zł

240 l 55 zł 80 zł ….......................zł

770 l 110 zł 160 zł ….......................zł

1100 l 160 zł 240 zł ….......................zł

Miesięczna kwota opłaty w zł (należy zsumować kwoty dla wszystkich pojemników ….......................zł

Częstotliwość odbioru odpadów:

sposób selektywny – 1 raz w miesiącu                                             sposób nieselektywny – 2 razy w miesiącu

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ….............................................................................. zł.
Wyliczona kwota płatna jest do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Zielonki.

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMKÓW 
LETNISKOWYCH, WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU tj. roczna stawka ryczałtowa 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3. lub C.6. niniejszej deklaracji odpady komunalne będą gromadzone w  następujący
sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

       □ w sposób selektywny (segregowany)                                                       □ w sposób nieselektywny (zmieszany)

                (papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania                                                    (odpady komunalne niepoddane segregacji)
                                    wielomateriałowe)                                                                                       
    
       Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę  60,00 zł                                          Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę 90,00 zł   

Wysokość rocznej stawki ryczałtowej płatnej do 15 dnia kolejnego  miesiąca od  chwili zaistnienia obowiązku  uiszczenia opłaty 

wynosi:...............................................…............... zł.
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G.INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, PRZEZ
CZĘŚĆ ROKU tj. roczna stawka ryczałtowa

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3. lub C.6. niniejszej deklaracji odpady komunalne będą gromadzone w następujący
sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

       □ w sposób selektywny (segregowany)                                                           □ w sposób nieselektywny (zmieszany)

           (papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania                                                                 (odpady komunalne niepoddane segregacji)
                                    wielomateriałowe)                                                                                       
    
         Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę 1 000,00 zł                                              Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę 1 200,00 zł   
 
Wysokość rocznej stawki ryczałtowej płatnej do 15 dnia kolejnego  miesiąca od  chwili zaistnienia obowiązku  uiszczenia opłaty 

wynosi:...............................................…............... zł.

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od
nieruchomości zamieszkałej …..........................zł

Wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od
nieruchomości niezamieszkałej …..........................zł

Łączna  suma  miesięcznej  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi od nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części jest
prowadzona działalność gospodarczą …..........................zł

Wyliczona kwota płatna jest do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Zielonki.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO*

Oświadczam, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Imię Nazwisko

Data wypełnienia Podpis składającego (pieczątka) / podpis osoby reprezentującej składającego*

* W przypadku reprezentacji osoby uprawnionej do złożenia deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli 
pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

J. ADNOTACJE ORGANU
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Objaśnienia:

Ilekroć w deklaracji jest mowa o :

- mieszkańcu – jest to osoba fizyczna mająca na terenie gminy Zielonki miejsce zamieszkania,

-  miejscu zamieszkania – oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych

z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

- właścicielach 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.

-  nieruchomości  zamieszkałe -  to  nieruchomość,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  a  więc  taka,  na  której  człowiek bytuje,  niezależnie  od czasowych nieobecności

związanych z wypoczynkiem.

- nieruchomości niezamieszkałe  - czyli takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynki  użyteczności publicznej, placówki

oświatowe, lokale handlowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, ogródki działkowe, cmentarze itp.)

-nieruchomości mieszane – które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne (np. prowadzona działalność gospodarcza).

Pouczenie:

1. Właściciel nieruchomości składając podpis na niniejszej deklaracji oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie danych niezgodnych ze

stanem faktycznym.

2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w przypadku nieuiszczania opłat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

3. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  deklarację  do  Wójta  Gminy  Zielonki  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 - właściciel nieruchomości jest

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, zaś opłatę za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się już w zmienionej

wysokości.

4. W  przypadku  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  lub  powstania  odpadów  po  raz  pierwszy,   należy  złożyć  „PIERWSZĄ

DEKLARACJĘ”.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty należy złożyć „DEKLARACJĘ ZMIENIAJĄCĄ (NOWĄ)”. W każdym

przypadku zmiany danych należy podać datę  oraz przyczynę złożenia zmiany deklaracji.

6. W przypadku korygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć „KOREKTĘ DEKLARACJI” (korekta deklaracji następuje wówczas gdy okazuje się, że

poprzednio złożona deklaracja zawierała jakieś błędy. W polu „okres, którego korekta dotyczy” należy określić w jakim okresie informacje podane w poprzedniej

deklaracji nie były prawidłowe, jeśli informacje były nieprawidłowe od początku, w rubryce „od” należy wpisać datę złożenia deklaracji).

7. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych,

właściwy organ określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Załącznik nr 1
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

….............................................................
                                    (ulica, nr domu, nr lokalu)

….............................................................
                                     (kod pocztowy, miejscowość)

Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość na terenie gminy Zielonki

L.p. Imię i nazwisko

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

…..................................... …...................................................
             (dzień - miesiąc – rok)                                        (podpis sporządzającego)
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