DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH 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 2012r., poz.391 ze zm.).
DEKLARACJĘ NALEśY ZŁOśYĆ ZARZĄDOWI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CENTRUM
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SELEKT’’ ZA POŚREDNICTWEM WŁAŚCIWEGO
WÓJTA/BURMISTRZA WEDŁUG MIEJSCA POŁOśENIA NIERUCHOMOŚCI.
Deklarację naleŜy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.

1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (zakreślić właściwy kwadrat)

 pierwszą deklarację*
 zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji**
2. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nr ewidencyjny działki:……………………………..
3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ*** (zakreślić właściwy kwadrat):

 WŁAŚCICIEL WSPÓŁWŁAŚCICIEL  NAJEMCA, UśYTKOWNIK
 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZAJĄCA NIERUCHOMOŚCIĄ  INNY PODMIOT
4. IMIĘ, NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Pesel:…………………………………………………….. Regon:………………..…………………........ NIP:……….…………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………………………………

5. ADRES LUB SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
OŚWIADCZAM, Iś ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB (zakreślić
właściwy kwadrat):
SELEKTYWNY

ZMIESZANY


UWAGA, poniŜsze 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 naleŜy wypełnić
zarówno pkt 1) jak teŜ pkt 2).

pkt 1) Jednocześnie oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości zamieszkuje: ………………….mieszkańców.*****
(naleŜy 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, Ŝe na terenie nieruchomości niezamieszkałej odpady komunalne gromadzone są
w pojemnikach.

TYP POJEMNIKA

1

LICZBA
POJEMNOŚĆ
POJEMNIKÓW
3
[m ]
MIESIĘCZNIE

2
7
1,1
0,11
0,12
0,24

3

STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW
ZBIERANYCH W
ZBIERANYCH
SPOSÓB
W SPOSÓB
SELEKTYWNY
NIESELEKTYWNY
(osobno: papier,
(ZMIESZANYCH)
tworzywa sztuczne,
szkło)
4
5
232 zł
363 zł
66 zł
103 zł
12 zł
19 zł
13 zł
22 zł
24 zł
38 zł

WYSOKOŚĆ
OPŁATY
(ILOCZYN
KOLUMNY
3×4 LUB 3×5)
6

7 m³
szt
1,1 m³
szt
0,11 m³
szt
0,12 m³
szt
0,24 m³
szt
pojemnik o większej
szt
33zł/ m³
52 zł/ m³
pojemności
worek o pojemności
szt
10 zł
0,08 m³
RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

zł
zł
zł
zł
zł
zł
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 96/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

6. ŁĄCZNA OPŁATA W PRZYPADKU, GDY NIERUCHOMOŚĆ JEST W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA,
A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA, CZYLI SUMA PKT 1) I PKT 2) WYNOSI
…………………………………………..ZŁ
7. WYLICZONĄ OPŁATĘ NALEśY UIŚCIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY DO
15 DNIA KAśDEGO BIEśĄCEGO MIESIĄCA.******
8. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, Ŝe wskazane prze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Ja, niŜej podpisany/a wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Związek Międzygminny
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
……………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………..........
(czytelny podpis)

Załącznik: do deklaracji naleŜy dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów.
Pouczenie:
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 2005r. Nr
229, poz. 1954 ze zmianami).

DODATKOWA INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
KIEDY SKŁADA SIĘ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?
Kolejną deklarację naleŜy złoŜyć w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji np. zmiany osób zamieszkałych
lub zmiany ilości i rodzaju pojemników w przypadku firm, instytucji itp.
ADRES NIERUCHOMOŚCI:
W miejscu przeznaczonym na wpisanie adresu nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne wpisuje się adres
nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki i moŜe być on inny niŜ adres lub siedziba składającego deklarację.
KTO JEST ZOBOWIAZANY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI?
Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, uŜytkownik wieczysty, uŜytkownik, najemca lub inny podmiot. W
przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złoŜyć 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 naleŜy
zaznaczyć sposób zbierania - selektywny lub nieselektywny (zmieszany).
Opłata za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny jest niŜsza. 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.
DO KIEDY NALEśY WPŁACIĆ PIERWSZĄ OPŁATĘ?
Pierwszą opłatę naleŜy uiścić do 15 lipca 2013 roku na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie przesłany składającemu
deklarację.
JAK CZĘSTO NALEśY WPŁACAĆ OPŁATĘ?
Wyliczoną wysokość opłaty naleŜy wpłacać do 15 dnia kaŜdego bieŜącego miesiąca.
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezaleŜnie od miejsca
zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać naleŜy następującą definicję:
„miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezaleŜnie 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 moŜe 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 segregacja 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 oraz wszystkie odpady
niebezpieczne.
TYP POJEMNIKA - WYBÓR
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych naleŜy wskazać typ pojemnika (7 m³; 1,1 m³; 0,11 m³; 0,12 m³; 0,24 m³, lub
pojemnik o większej pojemności, worek o pojemności 0,08 m³.
Pojemnik o większej pojemności, to pojemnik o innej kubaturze, niŜ wymienione w tabeli. W przypadku wyboru takiego
pojemnika opłata naliczana jest za kaŜdy metr sześcienny (m³).
Czy na terenie nieruchomości niezamieszkałej moŜna mieć róŜne typy pojemników?
Istnieje moŜliwość jednoczesnego wyboru kilku typów pojemników, ze wskazaniem ich ilości, a następnie wyliczeniu stawki
opłaty (liczba pojemników miesięcznie × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/zmieszany).
PRZYKŁAD:
2 pojemniki o poj.0,12 m3
4 pojemniki o poj. 0,24 m3
segregacja odpadów odbywa się w sposób selektywny
WYSOKOŚĆ OPŁATY= 2×13 zł + 4×24 zł = 26 zł + 96 zł = 122 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.

OBJAŚNIENIA:

* pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naleŜy złoŜyć
do 28 lutego 2013 roku;
** w przypadku zmiany danych zawartych w złoŜonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości
naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających w danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć do
Wójta/Burmistrza Gminy nową deklarację uwzględniającą zmianę w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zmian;
*** składający deklarację – to właściciel, współwłaściciel, uŜytkownik wieczysty, najemca, uŜytkownik
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne
podmioty władające nieruchomością oraz w przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządca nieruchomości
wspólnej lub inny podmiot władający nieruchomością;
**** nieruchomość niezamieszkała – to zakłady pracy, działalność gospodarcza prowadzona na posesji,
obiekty handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, urzędy, obiekty uŜyteczności
publicznej, cmentarze.
***** mieszkaniec to osoba, która przebywa na nieruchomości zarówno na stałe jak i czasowo i w związku
z tym na nieruchomości powstają odpady komunalne;
******opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia
kaŜdego bieŜącego miesiąca, począwszy od 15 lipca 2013 roku na rachunek bankowy Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania – SELEKT” w Czempiniu.
ZWRACAMY UWAGĘ, śE NALEśY WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z FIRMAMI WYWOZOWYMI DOTYCHCZAS ODBIERAJĄCYMI ODPADY KOMUNALNE.

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
(WZÓR)
____________________________________
____________________________________
(imię i nazwisko)
(miejscowość i data)
____________________________________
(adres)
____________________________________
____________________________________________
(Nazwa firmy)
_____________________________________________
(Adres)

Proszę

o

rozwiązanie

umowy

z

dnia

______________________

z

posesji

połoŜonej

w _____________________ przy ul. ________________________ z zachowaniem określonego w zawartej umowie okresu
wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień 30/06/2013 r.

__________________________________
czytelny podpis

