Załącznik do uchwały Nr VI/40/19
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 26 marca 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI powstającymi na nieruchomości zamieszkałej

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy
Siekierczyn z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
Właściciele nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zamieszkanej na terenie gminy Siekierczyn. Przez właścicieli rozumie się także
współwłaścicieli,
użytkowników
wieczystych
oraz
jednostki
organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością
w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na niej
odpadów komunalnych oraz
w terminie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Organ do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Siekierczyn

Miejsce składania

Urząd Gminy Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn 271

Termin płatności:

Do 15 - tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualny numer rachunku
bankowego

CZĘŚĆ A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ________ -________ -________ )
□ korekta danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian ________ -________ -________ )
CZĘŚĆ B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości □ Użytkownik wieczysty
□ Współwłaściciel
□ Najemca, dzierżawca
□ Zarządca
□ Inny
CZĘŚĆ C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Imię i nazwisko

4. PESEL

C 1. Adres zamieszkania/siedziby
5. Gmina

6. Ulica

7. Nr domu

8. Nr lokalu

9. Miejscowość

10. Kod pocztowy

11. Poczta

12.Nr telefonu

C 2. Adres do korespondencji (wpisać jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
13. Gmina

14. Miejscowość

15. Ulica

16. Nr domu

17. Nr lokalu

18. Kod pocztowy

19. Poczta

CZĘŚĆ D. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA /WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
20. Imię i nazwisko

21. Adres zamieszkania

22. Imię i nazwisko

23. Adres zamieszkania

24. Imię i nazwisko

25. Adres zamieszkania

CZĘŚĆ E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wpisać
jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
26. Miejscowość

27. Ulica

28. Nr domu

29. Nr lokalu

30. Kod pocztowy

31. Poczta

32. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat)

□A
□B
□C

selektywny* (segregacja) z wykorzystaniem własnego kompostownika o pojemności 350l na 500 m2 działki na odpady ulegające
biodegradacji)
selektywny* (segregacja) bez własnego kompostownika na odpady ulegające biodegradacji
nieselektywny (zmieszany)

CZĘŚĆ F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E, niniejszej deklaracji zamieszkuje łącznie
….................... osób (podać liczbę osób zamieszkujących, a nie zameldowanych)
34. Właściciel nieruchomości wylicza opłatę w zależności od sposobu zbierania odpadów komunalnych wskazanych w poz.
32:
• jeżeli w poz. 32 zaznaczono A to należy przyjąć stawkę 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
• jeżeli w poz. 32 zaznaczono B to należy przyjąć stawkę 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
• jeżeli w poz. 32 zaznaczono C to należy przyjąć stawkę 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
35. Opłatę wylicza się jako iloczyn liczby mieszkańców (poz. 33) i stawki opłaty od jednego mieszkańca (poz. 34):

….................................... x ….….......................................... zł = ….................................................................. zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty od jednego mieszkańca)

(miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami)

CZĘŚĆ G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
36. Data wypełnienia

37. Imię i nazwisko składającego deklarację

38. Podpis składającego deklarację

.................................

................................................................................ ....................................................................

POUCZENIE:
1.

2.

3.

4.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia
17
czerwca
1966
r.
o
postępowaniu
egzekucyjnym
w
administracji
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1314, z późn. zm.).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się właściciela
nieruchomości z obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy naliczy
opłatę jak za odbiór odpadów zmieszanych, począwszy od miesiąca, w którym stwierdzono niewywiązywanie
się z obowiązku segregacji odpadów.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie
jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokości podanej w zawiadomieniu.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
CZĘŚĆ E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
W przypadku posiadania lub władania kilkoma nieruchomościami należy złożyć odrębną deklarację dla każdej z tych
nieruchomości.
Poz. 32
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn zapewniona jest możliwość
prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
- papieru i tektury (w tym opakowania, gazety i czasopisma),
- tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali,
- szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,
- odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
- odpady zielone,
- odpady budowlane i rozbiórkowe.
*Przez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów należy rozumieć sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych
prowadzony zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn,
z podziałem na następujące frakcje odpadów:
- papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma),
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale
- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła
- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: z wykorzystaniem własnego kompostownika
o pojemności 350 l na 500 m2 działki na odpady ulegające biodegradacji lub bez własnego kompostownika
na odpady ulegające biodegradacji.

CZĘŚĆ F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE OPDADAMI KOMUNALNYMI
poz. 35 - opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego do 15 - tego każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina wyposaży nieruchomości
w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki, stojaki i worki) zgodnie z zaznaczonym sposobem
zbierania odpadów komunalnych.

