Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/112/2016
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 09.11.2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystość i porządku w gminach, znajdujących się
w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Maszewo, na których powstają odpady komunalne.

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Miejski w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo (osobiście lub pocztą).

Termin składania

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty,
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Organ właściwy do
przyjęcia deklaracji

Burmistrz Maszewa Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo.

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

□ Złożenie pierwszej deklaracji – miesiąc/rok powstania obowiązku opłaty
□ Zmiana danych zawartych w deklaracji – miesiąc/rok zaistnienia zmiany
□ Korekta deklaracji – z dnia

r.)
r.)

r.)

□ Wygaśnięcie obowiązku podatkowego – miesiąc/rok

r.)

A.1. Przyczyny zmiany/ korekty deklaracji/ wygaśnięcia obowiązku

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem X)

□
□
□
□
□

Właściciel, posiadacz nieruchomości
Użytkownik wieczysty nieruchomości
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
Współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości
Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi,
w których ustanowiono odrębną własność lokali - dot. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych)
□ Inne ……………………………………………………………………………………………………………….
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości
(proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi,
drukowanymi literami)

□
□
□
□

Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Inne ………………………………………………………………………………………………………………..
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C.1. Imię/ Nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej)

C.2. Nazwisko/ c.d. nazwy

C.3. Adres zamieszkania/ siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy
(fakultatywnie)

Nr lokalu

Adres e-mail (fakultatywnie)

C.4. PESEL/NIP/REGON:
Dane współwłaściciela (w przypadku wspólnego władania nieruchomością)
C.5. Imię

C.6. Nazwisko

C.7. Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.8. PESEL/NIP

C.9. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja (na której powstają odpady komunalne)
Gmina
Miejscowość

Kod pocztowy

–

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze
gruntów (w przypadku braku nadania nr
domu)
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C.10. Jeśli odpady komunalne nie będą prawidłowo segregowane, właściciel nieruchomości jest zobowiązany
uiszczać wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie ze stawkami wpisanymi w polu D
na podstawie obowiązującej uchwały rady gminy, w części „Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób
nieselektywny …”. Proszę zaznaczyć „X”.

□ Odpady komunalne nie będą zbierane w
sposób selektywny

□ Odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny

D. Dane oraz wysokość opłaty dotyczące zamieszkałej części nieruchomości wskazanej w części C.9.

Oświadczam, że w nieruchomości, którą władam mieszka

----------------------------------------osób.

D.1. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób
selektywny, miesięczna stawka opłaty od 1
mieszkańca wynosi:
1

1

,

0

Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób
nieselektywny, miesięczna stawka opłaty od 1
mieszkańca wynosi:

zł

0

2

2

,

0

0

zł

D.2. Obliczenie stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałej

Odpowiednia stawka opłaty

x

zadeklarowana w niniejszej
deklaracji ilość osób
zamieszkujących nieruchomość

=

,

zł

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona i uiszczona zostaje
samodzielnie przez właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą Rady
Miejskiej w Maszewie w s. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną
uchwałę Rady Miejskiej znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maszewo pod
adresem www.bip.maszewo.pl, lub w Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo.
E. Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację

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

……………………………………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

F. Adnotacje organu

F1. Data wpływu deklaracji

F2. Imię i nazwisko osoby przyjmującej deklarację
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Pouczenie:
1. 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 2016 r. nr 599 ze zm.).
2. Składający deklarację jest zobowiązany złożyć (lub wysłać) pierwszą deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (określonej w deklaracji ilości mieszkańców), właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć (lub wysłać) nową deklarację do Urzędu Miejskiego w Maszewie, w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona i uiszczona zostaje
samodzielnie przez właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz aktualną uchwałą Rady
Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na przyczynę zmiany deklaracji lub wygaśnięcie
obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i powołać okoliczności, które
potwierdzają ten opis.
6. W przypadku nie złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Maszewa określi w drodze decyzji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość
odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
7. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
81 9375 1054 6800 0231 3000 0020.
8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy zgodnie z aktualną uchwałą Rady
Miejskiej w Maszewie, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.maszewo.pl lub w Urzędzie
Miejskim w Maszewie.
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