DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CENTRUM
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).
DEKLARACJĘ
NALEŻY
ZŁOŻYĆ
ZARZĄDOWI
ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT’’ ZA POŚREDNICTWEM WŁAŚCIWEGO WÓJTA/BURMISTRZA
WEDŁUG MIEJSCA POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE .

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.

1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (zaznaczyć właściwy kwadrat)



pierwszą deklarację * (data obowiązywania)



zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji** (data zaistnienia zmiany) ......... - .......... - ..............



zgłoszenie czasowego powstawania odpadów ***

......... - .......... - .................
dzień

miesiąc

rok
dzień

miesiąc

rok

od ........ - .......... do ......... - ...........
dzień

miesiąc

dzień

miesiąc

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
GMINA ……………………….………..………MIEJSCOWOŚĆ …………………..…………………………………
ULICA …………………………………………………..…….………NR DOMU …..………. NR LOKALU….…….
KOD POCZTOWY ..……..……POCZTA ….…………………. Nr ewidencyjny działki:………................................

(należy podać tylko w przypadku braku nr porządkowego posesji)

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ**** (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZAJĄCA NIERUCHOMOŚCIĄ
 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
 OSOBA FIZYCZNA  OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 OSOBA PRAWNA
 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (w przypadku współwłasności

należy podać dane wszystkich współwłaścicieli)

IMIĘ I NAZWISKO ( dotyczy osób fizycznych) …………..………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………..………………….
Pesel:……………………………………………………..
PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, prawnych i jednostek organizacyjnych) …………………..………
………………………..……………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Regon:………………..…………………………..………....
Numer telefonu: …………………………………..

NIP:…………………….……………..……………………

e-mail …………………………………………………………..

(pole nieobowiązkowe, dane zawarte w tej rubryce ułatwią kontakt ze składającym deklarację)

5. ADRES LUB SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
GMINA ……………………….………..………MIEJSCOWOŚĆ …………………..…………………………………
ULICA …………………………………………………..…….………NR DOMU …..………. NR LOKALU….…….
KOD POCZTOWY ………………………………..…POCZTA ….……………………………………………………….
6. OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
SELEKTYWNY
ZMIESZANY


UWAGA, poniższe oświadczenia:
- w pkt. 1) dotyczą tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości,
- w pkt. 2) dotyczą tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,*****
- w przypadku, gdy nieruchomość w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała należy wypełnić pkt. 1) i pkt. 2).

pkt. 1) Jednocześnie oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje: ………………….mieszkańców.******
(należy podać liczbę mieszkańców)

STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW
LICZBA
MIESZKAŃCÓW

ZBIERANYCH
W SPOSÓB SELEKTYWNY (osobno: papier,
tworzywa sztuczne, szkło)

ZBIERANYCH
W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
(ZMIESZANYCH)

2
10 zł

3
14 zł

1

WYSOKOŚĆ
OPŁATY
(ILOCZYN
KOLUMNY
1×2 LUB 1×3)

4
zł

RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki
opłaty ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu Nr 96/XLI/2012 z
dnia 29 października 2012 roku.

pkt. 2) Jednocześnie oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej zmieszane odpady komunalne gromadzone
są w pojemnikach o pojemności.
STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW
TYP POJEMNIKA
(pojemność)

1

LICZBA
POJEMNIKÓW

2
szt.

2a
m³

7 m³
1,1 m³
0,24 m³
0,12 m³
0,11 m³
pojemnik o większej
(lub innej) pojemności

iloczyn

CZĘSTOTLIWOŚĆ
WYWOZU
W MIESIĄCU
1 raz, 2 razy
lub 4 razy

3

ZBIERANYCH
W SPOSÓB
SELEKTYWNY
(osobno: papier,
tworzywa sztuczne,
szkło)

ZBIERANYCH
W SPOSÓB
NIESELEKTYWNY
(ZMIESZANYCH)

4

5

WYSOKOŚĆ
OPŁATY
(ILOCZYN
KOLUMNY
2×3 x(4 LUB 5)
ALBO
2a×3 x(4 LUB 5)

6

700 zł
110 zł
24 zł
12 zł
11 zł

980 zł
154 zł
34 zł
17 zł
15 zł

zł
zł
zł
zł
zł

100 zł/ m³

140 zł/ m³

zł

worek o pojemności
8 zł
0,08 m³
RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

zł

zł

Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na
danej nieruchomości w ciągu 1 miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku „Centrum Zagospodarowania
Odpadów - SELEKT” w Czempiniu Nr Nr 96/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku ze zmianą Uchwała Nr 132/L/2014 z dnia
24 kwietnia 2014 roku.

7. ŁĄCZNA OPŁATA W PRZYPADKU, GDY NIERUCHOMOŚĆ JEST W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA,
A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA, CZYLI SUMA PKT 1) I PKT 2) WYNOSI
…………………………………………..ZŁ
8. WYLICZONĄ OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY DO
KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA.*******
9. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………
(miejscowość i data)

………………………… ………..........
(czytelny podpis/y)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1996 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami).

OBJAŚNIENIA:
* pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych na
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy.
** w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta/Burmistrza Gminy zmianę danych zawartych w
pierwszej
deklaracji
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian, należy podać datę zmian.
*** zgłoszenie czasowego powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości niezamieszkałej np. domki letniskowe;
**** składający deklarację – to właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz w przypadku
zabudowy wielorodzinnej zarządca nieruchomości wspólnej lub inny podmiot władający nieruchomością, w przypadku
współwłasności konieczne jest podanie danych wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku braku miejsca w druku
deklaracji dane te należy dołączyć na osobnej kartce;
***** nieruchomość niezamieszkała – to zakłady pracy, działalność gospodarcza prowadzona na posesji, obiekty handlowe
i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, urzędy, obiekty użyteczności publicznej, itp.; Wypełnić należy tabelę
podając częstotliwość wywozu odpadów.
****** mieszkaniec to osoba, która przebywa na nieruchomości zarówno na stałe jak i czasowo i w związku z tym na
nieruchomości powstają odpady komunalne
******* opłatę należy uiścić co miesiąc w terminie do końca każdego miesiąca kalendarzowego na wskazany indywidualny
rachunek bankowy Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu.
..............................................................

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

(imię i nazwisko, nazwa)

(miejscowość i data)

..............................................................
..............................................................
(adres)

..............................................................
(PESEL)

..............................................................
(telefon kontaktowy)

Związek
Międzygminny
Związek
Międzygminny
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
"Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"
ul. 24 Stycznia 25
ul.64-020
24 Stycznia
25
Czempiń
64-020 Czempiń

Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
W związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) wyjaśniam, że
w dniu ............................................ złożyłam/łem korektę deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów –
SELEKT” obowiązującą od dnia ………………...………………….. roku, z powodu:

o

zwiększeniem liczby mieszkańców spowodowanej………………………………………………………............................................….
uzasadnienie

o

zmniejszeniem liczby mieszkańców spowodowanej ………………………………………………….............................................…….
uzasadnienie

o

zmianą sposobu zbierania odpadów (zmieszany / selektywny)

o

zmianą ilości deklarowanych pojemników (nieruchomości niezamieszkałe) ……………………...........................................…….
uzasadnienie

o

zmianą adresu

o

zmianą danych osobowych

o

inna przyczyna …….................................................................................................................................................................................
uzasadnienie

Załączniki:
………………………………………………………...............................................................
(np:. akt urodzenia, akt zgonu, potwierdzenie nabycia/zbycia nieruchomości, w przypadku
zmniejszenia liczby mieszkańców oświadczenie o zmianie adresu mieszkańca)

....................................................
(podpis)

DODATKOWA INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
KIEDY SKŁADA SIĘ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?
Kolejną deklarację (wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty deklaracji) należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych
w pierwszej deklaracji np. zmiany ilości osób zamieszkałych, sprzedaży nieruchomości lub w przypadku firm i instytucji: zmiany
ilości i rodzaju pojemników, zmiany częstotliwości odbioru odpadów. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, inna
niż wynikająca z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” w Czempiniu (Dz.U. Woj.Wlkp z 2013 roku poz. 2350) możliwa jest tylko po złożeniu wniosku o zwiększenie
częstotliwości i jego pozytywnym rozpatrzeniu.
ADRES NIERUCHOMOŚCI:
W miejscu przeznaczonym na wpisanie adresu nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne wpisuje się adres
nieruchomości( numer ewidencyjny działki należy podać tylko w przypadku braku nr porządkowego posesji) i może być on inny niż
adres lub siedziba składającego deklarację. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI?
Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, inny podmiot władający
nieruchomością. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze
wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.
DLACZEGO OPŁACA SIĘ ZBIERAĆ ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY?
Właściciel nieruchomości podejmuje decyzję o sposobie zbierania odpadów komunalnych. W odpowiedniej kratce należy zaznaczyć
sposób zbierania - selektywny lub nieselektywny (zmieszany).
Opłata za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny jest niższa. Ponadto przyczyniamy się do ochrony środowiska
naturalnego. Selektywne zbieranie odpadów się opłaca.
NALICZENIE OPŁATY:
Składający deklarację jest zobowiązany do SAMODZIELNEGO wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
JAK CZĘSTO NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ?
Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać lub uiścić przelewem do końca każdego bieżącego miesiąca na wskazany indywidualny
rachunek bankowy.
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca
zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję:
„miejscem zamieszkania jest 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.”
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w przeliczeniu na mieszkańca i stanowi iloczyn liczby
mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób zameldowanych może być inna) oraz stawki za odpady
zbierane w sposób selektywny lub nieselektywny (liczba mieszkańców × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób
selektywny/nieselektywny).
PRZYKŁAD: 4 mieszkańców, zbiórka odpadów odbywa się w sposób selektywny WYSOKOŚĆ OPŁATY= 4×10 zł = 40 zł
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej, handlowo-usługowej,
oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady poprodukcyjne, opakowaniowe oraz
wszystkie odpady niebezpieczne.
TYP POJEMNIKA - WYBÓR
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych należy wskazać typ pojemnika (7 m³; 1,1 m³; 0,11 m³; 0,12 m³; 0,24 m³, lub pojemnik
o większej (lub innej) pojemności, worek o pojemności 0,08 m³.
Pojemnik o większej (lub innej) pojemności, to pojemnik o innej kubaturze, niż wymienione w tabeli. W przypadku wyboru takiego
pojemnika opłata naliczana jest za każdy metr sześcienny (m³).
Czy na terenie nieruchomości niezamieszkałej można mieć różne typy pojemników?
Istnieje możliwość jednoczesnego wyboru kilku typów pojemników, ze wskazaniem ich ilości, a następnie wyliczeniu stawki opłaty
(liczba pojemników miesięcznie × częstotliwość wywozu w miesiącu × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób
selektywny/zmieszany).
PRZYKŁAD:
2 pojemniki o poj.0,12 m3
4 pojemniki o poj. 0,24 m3
częstotliwość wywozu 2 razy w miesiącu, zbiórka odpadów odbywa się w sposób selektywny
WYSOKOŚĆ OPŁATY=(2×2×12 zł) + (4×2×24 zł) = 48 zł +192 zł = 240 zł
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
Niniejsza deklaracja składa się z dwóch punktów (pkt. 1) i 2)) dotyczących odpowiednio nieruchomości zamieszkałych (pkt. 1)
i niezamieszkałych (pkt. 2). W przypadku nieruchomości jednocześnie zamieszkałej i niezamieszkałej właściciel zobowiązany jest
wypełnić pkt. 1) i 2).
WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Oplata dla podmiotów wypełniających jednocześnie pkt.1) i 2) stanowi sumę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

