1. Nr dokumentu

DOK-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Nazwa Organu:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz.
903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

2. Adres siedziby Gminy

63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Deklaracja pierwsza

 2. Korekta deklaracji

 3. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

4. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać dzień, miesiąc, rok w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres

-

obowiązku uiszczania opłaty)

-

r.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. Właściciel
2. Współwłaściciel
3. Użytkownik wieczysty
4. Jednostka organizacyjna

 5. Najemca/dzierżawca
 6. wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia
 7. Inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki)
................................................................................................................

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



 2. Osoba prawna

1. Osoba fizyczna
7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
9. Identyfikator REGON

10. NIP */ PESEL **

11. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

12. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

15. Powiat

16. Gmina

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Województwo

13. Kraj
17. Miejscowość

18. Ulica

19. Nr budynku

20. Nr lokalu

21. Kod pocztowy

22. Poczta

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI
23. Gmina

24. Miejscowość

25. Ulica

26. Nr budynku

27. Nr lokalu

KĘPNO
28. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Zamieszkała  2. Niezamieszkała  3. Nieruchomość, której część stanowi nieruchomość zamieszkała, a część nieruchomość
powstają odpady komunalne  4. Wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku

niezamieszkała, na której

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW
29. Odpady na nieruchomości zbierane będą w sposób:

 1. Selektywny

 2. Nieselektywny
UWAGA: W przypadku wyboru zbiórki selektywnej, należy zadeklarować odpowiednią wielkość pojemnika na każdą z frakcji (tzn. odpady mokre,
odpady suche i szkło)
F. WYMIAR OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
F.1. Z TYTUŁU OSÓB ZAMIESZKAŁYCH*
Stawka opłaty

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość
30.

31.

Kwota opłaty
32.

*Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (ponad 1 miesiąc), niezależnie od miejsca zameldowania.

F.2. Z TYTUŁU INNEJ DZIAŁALNOŚCI
Ilość deklarowanych
pojemników w miesiącu
-1Odpady „mokre” –
pozostałość po
segregacji lub
komunalne odpady
zmieszane

Odpady „Suche”

1. Pojemnik od 110 l do
120 l
2. Pojemnik 240 l

Stawka opłaty za pojemnik

Wysokość opłaty

-2-

-1x2-

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

5. Pojemnik od 110 l do
120 l
6. Pojemnik 240 l

45.

46.

47.

48.

49.

50.

3. Pojemnik od 1,1 m3
do 1,5 m3
8. Pojemnik 7 m3

51.

52.

53.

54.

55.

56.

3. Pojemnik od 1,1
do 1,5 m3
4. Pojemnik 7 m3

m3

„Szkło”

9. Pojemnik od 110 l do
120 l
10. Pojemnik 240 l

57.

58.

59.

60.

61.

62.

3. Pojemnik od 1,1 m3
do1,5 m3
12. Pojemnik 7 m3

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

5. Opłata łączna
Pozycja 69 jest sumą pozycji 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW
Kwota opłaty (miesięczna)
Pozycja 70 jest sumą pozycji 32 i 69
Kwota opłaty (kwartalna)
Pozycja 70x3 miesiące

70.
71.

H. ROCZNA RYCZAŁTOWA OPŁATA Z NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe (domki letniskowe, ogródki działkowe)

72.

I. OŚWIADCZENIE, POUCZENIE I PODPIS PŁATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PŁATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

z

przepisami

ustawy

z

dnia

17

czerwca

73. Imię

74. Nazwisko

75. Data wypełnienia deklaracji

76. Podpis (pieczęć) płatnika/osoby reprezentującej płatnika (Niepotrzebne skreślić)

J. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
77. Uwagi organu

79. Podpis weryfikującego formularz

78. Data
……………………………..............................................................……………………....……………………

………………..………….….......................................................………………………....……………………

Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na formularzu.
Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), którzy: składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych po raz pierwszy, dokonują korekty deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składają nową deklarację w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”. Deklaracja składa się z 10 części
oznaczonych literami od A do J. Łącznie ma 79 pól (określone w tekście, jako pozycje) od 1 do 79.
Pozycje nr 1 i 2 w części A wypełnia organ weryfikujący.
W części B poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu należy określić okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji. W pozycji 4. należy podać datę powstania tego
obowiązku.
Pierwsza deklaracja – zgodnie z art. 6m ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Deklaracja zmieniająca – dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wysokość kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in. zmiana liczby osób
zamieszkujących nieruchomość, zmiana ilości wytwarzanych odpadów. Zgodnie z art. 6m ust., 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w
gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości 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.
Korekta deklaracji – koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie sporządzona. Korekta deklaracji koryguje naliczenia
powstałe do momentu złożenia deklaracji zmieniającej.
W części C składający określa formę władania nieruchomością, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku
podmiotów (np. właściciela, najemcy, współwłaściciela, użytkownika wieczystego), zgodnie z art. 2 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 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.
W części D należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację (D.1. – pozycje 6 – 12), siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego (D.2. – pozycje 13 – 22),
dane odnośnie położenia nieruchomości, której dotyczy deklaracja – (D.3. – pozycje 23 – 27),określenie rodzaju nieruchomości – pozycja 28 – należy wybrać jedną z czterech
możliwości.
W części E należy określić sposób zbierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny).
W części F znajduje się wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Część F.1. dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
W pozycji 30 należy podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość..
W pozycji 31 należy wpisać miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie.
W pozycji 32, należy podać kwotę opłaty będącą iloczynem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty.
Część F.2. służy do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzących od innej działalności prowadzonej na niezamieszkałej części nieruchomości.
W pozycjach 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, należy wpisać pisać ilość deklarowanych (niezbędnych) pojemników poszczególnych frakcji odpadów w miesiącu..
W pozycjach 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, należy wpisać stawkę za pojemnik o określonej pojemności, określoną w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Kępnie.
Kolumna kwoty opłaty jest iloczynem deklarowanej liczby pojemników, oraz stawki opłaty.
Pozycja 69 określa łączną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych i jest sumą pozycji 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56,
59, 62, 65, 68.
W części G pozycja 88 wskazuje na miesięczną kwotę należnej opłaty i jest sumą pozycji 32 i 69. W pozycji 70 wyliczamy kwartalną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mnożąc kwotę z pozycji 70 przez 3.
W części H należy podać ryczałtową roczną opłatę za zagospodarowanie odpadów z terenów rekreacyjno – wypoczynkowych wykorzystywanych przez część roku określoną w
odrębnej uchwale Rady Miejskiej.
W części I należy podać imię i nazwisko właściciela nieruchomości składającego deklarację lub imię i nazwisko jego przedstawiciela oraz datę wypełnienia deklaracji (pozycje 73–76).
Podpis składany w pozycji 112 stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem i pouczeniem, które znajdują się w części I.
Część K wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji (pozycje 77 – 79).

