WYPEŁNIAĆ TYLKO POLA JASNE, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CEDRY WIELKIE
Nr ……………..
(wypełnia Urząd Gminy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
tj. Dz.U. z 2016r., poz. 250 )

Składający :

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie

Miejsce i termin składania
deklaracji :

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16 pok. nr 14 w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych

Nazwa organu
właściwego do złożenia
deklaracji :

WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE
UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16
83-020 CEDRY WIELKIE

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja (data zamieszkania pierwszego mieszkańca) .…......................................................
□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistniałej zmiany) ………………………………...
II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel,
□ współwłaściciel,
□ użytkownik wieczysty,
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ najemca, dzierżawca
□ inny podmiot władający nieruchomością: ………………………………………………….
III. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
A. Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
B. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)
1.
……………………………………………………
Imię ojca ……………………………

PESEL

Imię matki …………………………………….

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

2.
…………………………………….………………………….…………………………………….
NIP
REGON
D. Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

3.

4.

5.

Gmina

Miejscowość

Ulica

6.

7.

8.

Nr domu/Nr lokalu
9.

Nr telefonu (dane

Kod pocztowy
10.

E- mail (dane nieobowiązkowe)

nieobowiązkowe)

11.

12.

IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić w
przypadku gdy adres nieruchomości jest inny niż w cz. III.D)
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

13.

14.

15.

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

16.

17.

18.

V. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY
A. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji odpady będą
gromadzone i odbierane w sposób selektywny (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) :

□ TAK
□ NIE
B. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji zamieszkuje
(należy podać liczbę gospodarstw domowych)
19. Gospodarstwa domowe liczące od 1-2 osób
20. Gospodarstwa domowe liczące od 3 i więcej osób

VI. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Wysokość miesięcznej opłaty ( proszę wypełnić tylko pole – A lub B)
A.
21.

(jeżeli zaznaczono TAK w dziale V )
22.

……………………………… ………………………….…zł
(liczba gospodarstw
domowych z poz. 19)

23.

…………………………zł/mc

(miesięczna stawka opłaty, jeżeli odpady
( poz. 21 x poz. 22
będą gromadzone i odbierane w sposób należy podać kwotę w PLN)
selektywny)

24.

25.
26.
……………………………… ……….………………….…zł …………………………zł/mc
(liczba gospodarstw
domowych z poz. 20)

(miesięczna stawka opłaty, jeżeli odpady
będą gromadzone i odbierane w sposób
selektywny)

( poz. 24 x poz. 25
należy podać kwotę w PLN)

B. (jeżeli zaznaczono NIE w dziale V)
27.

28.

29.

……………………………… ………………………….…zł
(liczba gospodarstw
domowych z poz. 19)

30.

…………………………zł/mc

(miesięczna stawka opłaty, jeżeli odpady
( poz. 27 x poz. 28
będą gromadzone i odbierane w sposób należy podać kwotę w PLN)
zmieszany)

31.

32.

……………………………… ………………………….…zł
(liczba gospodarstw
domowych z poz. 20)

…………………………zł/mc

(miesięczna stawka opłaty, jeżeli odpady
będą gromadzone i odbierane w sposób
zmieszany)

( poz. 30 x poz. 31
należy podać kwotę w PLN)

C. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (suma rubryk: 23 i 26 lub 29 i 32)
33.

………………………… zł/miesiąc
VII. WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA DO ZBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, iż nie posiadam własnych pojemników do gromadzenia odpadów, w związku z tym proszę
wyposażenia mojej nieruchomości w niezbędne urządzenia (zaznaczyć poprawne).

□

TAK

□

NIE

Jeżeli zaznaczono „TAK” proszę wskazać odpowiednią pojemność i ilość urządzeń:
Pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych:

Pojemnik do zbierania odpadów segregowanych:
□ 1100 l. w ilości 3 szt. (na papier, szkło,

□
□

60l. w ilości ..….. szt.
80 l. w ilości ..…...szt.
□ 120 l. w ilości ….... szt.
□ 240 l. w ilości ..….. szt.
□ 1100 l. w ilości ..….. szt.

tworzywa sztuczne) – dotyczy spółdzielni
mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych

Worki do gromadzenia odpadów segregowanych:
□ 3 szt. (na papier, szkło, tworzywa sztuczne)

VIII. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………..
(data, miejscowość)

…………………………………
(czytelny podpis)

IX. ADNOTACJE URZĘDOWE
…………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

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

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599) stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach
kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
OBJAŚNIENIA
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Cedry Wielkie
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. 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. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt
Gminy Cedry Wielkie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę
gminy metody a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki w tym w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono
odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela
lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
5. W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych w poz. 22,
25 należy wpisać stawkę uchwaloną dla gospodarstwa domowego zbierającego
odpady w sposób selektywny a przy wyborze zbiórki odpadów komunalnych w sposób
zmieszany w poz. 28, 31 należy wpisać stawkę wyższą, określoną w uchwale Rady Gminy
Cedry Wielkie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry w terminie do
15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę można
wnosić w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Gminy lub na rachunek bankowy
Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

