Załącznik do uchwały Nr XXIV/139/2016
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r.
r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA i GMINY SKĘPE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), dalej zwana Ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), dalej zwana Ordynacją podatkową.

Podmiot zobowiązany do złożenia
deklaracji:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Miasta i Gminy Skępe.
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemcy
nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości, a także inne podmioty władające nieruchomością.
(art. 2 ust. 1 pkt. 4 Ustawy)

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości
(art. 6m ust. 1 Ustawy),

Termin składania:

- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą
ustalania wysokości należnej opłaty. (art. 6m ust. 2 Ustawy)
Nazwa i adres siedziby organu
właściwego do złożenia deklaracji:

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SKĘPE
ul. Kościelna 2, 87 – 630 Skępe

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
A.1. Rodzaj deklaracji (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat znakiem „X”)
Deklaracja składana w przypadku:

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

………………………………………………………..………………………………….

/dzień

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty,1

………………………………………………………..………………………………….

/dzień

zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty,2

Skępe
gmina

87 - 630 -

(data zmiany)

miesiąc rok/

………………………………………………………..………………………………….

/dzień

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

(data zmiany)

miesiąc rok/

………………………………………………………..………………………………….

/dzień

ustania obowiązku uiszczania opłaty,3

(data zamieszkania pierwszego mieszkańca)

miesiąc rok/

(data ustania obowiązku)

miesiąc rok/

(należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)

_______________________ - ____________________________ - ________________

kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr porządkowy

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C.1. Typ podmiotu (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat znakiem „X”)
osoba fizyczna

osoba prawna

inny typ podmiotu (np. nie posiadający osobowości prawnej)

C.2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat znakiem „X”)
właściciel nieruchomości

współwłaściciel nieruchomości

wieczysty użytkownik nieruchomości

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) .................................................................................................................

osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
D.1.

________________________________________________
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)

D.2.

________________________________________________________________________
Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

D.3.

PESEL (dotyczy osób fizycznych),

albo NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

____________________________________________________________

D.5. Adres e-mail ……………………………...……….……..……………………

D.4. Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości)
D.6. Telefony kontaktowe

………………………….……..……..….

(nieobowiązkowo)

komórka

…………………………….……………..……………
stacjonarny

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 4

(zaznaczyć jeden właściwy kwadrat znakiem „X”)

E1. Deklaruję sposób zbiórki - SELEKTYWNY

E2. Deklaruję sposób zbiórki - NIESELEKTYWNY

SUCHE: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło
MOKRE: odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone z ogrodów

F.

(wszystkie odpady łącznie
jako niesegregowane - zmieszane)

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI5
(dotyczy nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH i nieruchomości MIESZANYCH (dwufunkcyjnych) z CZĘŚCI MIESZKALNEJ)

F.1. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w sekcji „B” zamieszkuje ………………… osoba/y/ób.
(należy podać liczbę mieszkańców)
F.2. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIECZNEJ

WYBRANY SOSÓB
ZBIERANIA ODPADÓW

LICZBA OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH

STAWKA OPŁATY

wysokość opłaty miesięcznej

ustalona dla liczby osób * (patrz objaśnienia)

KWOTA

za 1 osobę

SELEKTYWNY

………………

zł

……..….. zł

za 2, za 3, za 4 osobę

po

………………

zł za każdą osobę

……..….. zł

za 5 i każdą następną osobę

po

………………

zł za każdą osobę

…..…….. zł

NISELEKTYWNY
(odpady zmieszane)

za każdą osobę

po

………………

zł

F.2.1.

RAZEM ………….. zł

F.2.2.

RAZEM ……..….. zł

G. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (wypełnić w przypadku składania załączników)
G.1. Dokumenty wskazujące upoważnienie do podpisywania deklaracji (wpisuje się liczbę załączników)

G.2.
..................

szt.

H. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/.

_____________________________________
(miejscowość, data)

_______________________________________________________
(czytelny podpis składającego deklarację)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w określonym terminie kwoty opłaty z poz. F.2., niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 599 ze zm.).
Objaśnienia:

1) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. zmiana
ilości osób zamieszkujących, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 Ustawy). Opłatę za
gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
2) Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalania wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany danych osobowych,
teleadresowych itp.).
3) W przypadku zaprzestania powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości (np. na skutek zaprzestania zamieszkiwania mieszkańca
na nieruchomości na okres dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia deklaracji, w celu
zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty. W przypadku ponownego rozpoczęcia powstawania odpadów, jej właściciel jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty ponownego rozpoczęcia powstawania odpadów komunalnych na
nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela
składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w
terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca.
4) Wybór sposobu zbierania odpadów powoduje konieczność wyliczenia opłaty przy zastosowaniu właściwej stawki opłaty określonej w Uchwale Rady
Miejskiej w Skępem w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 10 dnia po upływie miesiąca, którego dotyczy opłata, natomiast
termin wniesienia opłaty za miesiąc grudzień upływa w ostatnim dniu miesiąca. (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skępem w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

