Załącznik do uchwały Nr LIII/660/2018
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 maja 2018 r.
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. PESEL - dotyczy osób fizycznych

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:
Organ właściwy
do złożenia deklaracji:
Definicja gospodarstwa domowego:

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (za właściciela uważa się: właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika
wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością).
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, albo 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.
Burmistrz Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.
Gospodarstwo domowe: jedna osoba lub zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

A.

2. Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
□

złożenie pierwszej deklaracji (data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca) ______-________-________)2

dzień - miesiąc - rok
□ nowa deklaracja- zmiana danych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości opłaty ______-________-________)
dzień- miesiąc- rok
Uzasadnienie zmiany ………………………………………………………………………………………………
□ korekta deklaracji zmiana nie mająca wpływu na ustalenie wysokości opłaty ______-________-________)
dzień - miesiąc – rok
□ ustanie obowiązku uiszczenia opłaty ( składana w przypadku zaprzestania zamieszkiwania )______-________-________)
dzień - miesiąc – rok

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
□ Właściciel nieruchomości

□ Współwłaściciel3

□ Użytkownik wieczysty

□

Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□

Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□

Inny podmiot władający nieruchomością ( np. najemca, dzierżawca)……………………………………………………………….

C. DANE IDENTYFIKACYJNE właściciela nieruchomości
C.1. Osoba Fizyczna
5. Pierwsze imię

4. Nazwisko

6. Drugie imię

Pola 7, 8, 9 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany
7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

8. Imię ojca

9. Imię matki

C.2. Dane identyfikacyjne współmałżonka (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową)
11. Pierwsze imię

10. Nazwisko

13. Numer PESEL

12. Drugie imię

Pola 14, 15, 16 należy wypełnić w przypadku, gdy PESEL nie został nadany
14. Data urodzenia
15. Imię ojca
16. Imię matki
(dzień-miesiąc-rok)

1
2
3

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
Należy podać datę po dniu 30.04.2013 r.
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową należy wypełnić część C.2., a w pozostałych przypadkach złożyć osobną deklarację i wypełnić część F.
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C.3. Pozostałe podmioty (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, np. zarządca
nieruchomości, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa)
17. Nazwa pełna

18. NIP

19. REGON

C.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne4
20. Ulica

21. Nr domu

22. Nr lokalu

23. Miejscowość

24. Kod Pocztowy

25. Poczta

C.5. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA lub siedziby właściciela
26. Kraj

27. Województwo

28. Powiat

29. Gmina

30. Ulica

31. Nr domu

33. Miejscowość

34. Kod Pocztowy

35. Poczta

32. Nr lokalu

C.6. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA-jeśli jest inny, niż adres miejsca zamieszkania z C.5.
36. Kraj

37. Województwo

38. Powiat

39. Gmina

40. Ulica

41. Nr domu

43. Miejscowość

44. Kod Pocztowy

45. Poczta

42. Nr lokalu

C.7. ADRES DO DORĘCZEŃ-jeśli jest inny, niż adres miejsca zamieszkania z C.5.
46. Kraj

47. Województwo

48. Powiat

49. Gmina

50. Ulica

51. Nr domu

53. Miejscowość

54. Kod Pocztowy

55. Poczta

52. Nr lokalu

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:
Selektywny5- stawka miesięcznej opłaty wynosi:
13,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę,
26,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
39,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby,
43,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób.
nieselektywny - stawka miesięcznej opłaty wynosi:
20,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę,
40,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
60,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby,
70,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób.
Odpady BIO będą gromadzone we własnym kompostowniku (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie
Żukowo)6.
D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
METODA RYCZAŁTOWA
Wypełniają gospodarstwa liczące 1 osobę
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty7
Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części C.4.

56.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 56 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw
wskazaną w poz. 57)

58.

zł/gosp. dom.
57.

zł/miesiąc

4

Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku zaistnienia sytuacji zmieszania odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi lub
umieszczenia w odpadach zmieszanych frakcji selektywnie zebranych, podmiot odbierający odpady zgłasza gminie odbiór odpadów niewłaściwie posegregowanych jako
niesegregowane. W stosunku do tych właścicieli będzie prowadzone odrębne postępowanie administracyjne.
6
Właściciel nieruchomości, aby mógł prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w
Urzędzie Gminy w Żukowie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał na potrzeby
własne lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.
5

7

Nieselektywne:
20,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę,
40,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
60,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby,
70,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób.
Selektywne:
13,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę,
26,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
39,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby,
43,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób.

Strona 2 z 4

Id: 968176B3-9E8B-4A01-B908-F9116DC063CD. Podpisany

Strona 2

Wypełniają gospodarstwa liczące 2 osoby
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty7
Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części C.4.

59.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 59 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw
wskazaną w poz. 60)

61.

zł/gosp. dom.
60.

zł/miesiąc

Wypełniają gospodarstwa liczące 3 osoby
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty7
Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części C.4.

62.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 62 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw
wskazaną w poz. 63)

64.

zł/gosp. dom.
63.

zł/miesiąc

Wypełniają gospodarstwa liczące 4 osoby lub więcej osób
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty7
Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części C.4.

65.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 65 należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw
wskazaną w poz. 66)

67.

R A Z E M DO ZAPŁATY (suma kwot z poz. 58, 61, 64 i 67)

68.

zł/gosp. dom.
66.

zł/miesiąc

zł/miesiąc

E. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość opłaty miesięcznej wynikającej z poz. 68 niniejszej deklaracji należy uiszczać bez wezwania na
indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Żukowo w następujących terminach:
za styczeń i luty do dnia 15 lutego
za lipiec i sierpień do 15 sierpnia
za marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia
za wrzesień i październik do 15 października
za maj i czerwiec do dnia 15 czerwca
za listopad i grudzień do 15 grudnia
Wpłacając w tych terminach należy kwotę z poz. 68 pomnożyć przez 2 miesiące
F. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI( innych niż współmałżonek wymieniony w części C2) PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWO
DOMOWE WSPÓLNIE Z OSOBĄ SKŁADAJĄCĄ DEKLARACJĘ ( wspólnie zamieszkujących pod adresem wymienionym w części C4)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i Nazwisko

PESEL

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 68 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do
właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca. 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. Zgodnie z
art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
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G. PODPISANIE DEKLARACJI

72. Czytelny podpis osoby składającej deklarację (z podaniem imienia i
nazwiska)

69. Imię i nazwisko osoby składającej deklarację
70. Data wypełnienia deklaracji (dzień –miesiąc-rok)

73. Czytelny podpis współmałżonka (z podaniem imienia i nazwiska)

71. Telefon kontaktowy

74. Adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości

H. Inne informacje niezbędne do wystawienia Tytułu Wykonawczego
75. Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego 8
76. Nr rachunku bankowego8

I. ADNOTACJE ORGANU

77. Data (dzień-miesiąc-rok)

8 Podanie

78. Podpis osoby przyjmującej deklarację/sporządzającej adnotację

danych jest dobrowolne
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