UCHWAŁA NR XX/155/12
RADY GMINY MIEŚCISKO
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
6 n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. 1. Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Gminy Mieścisko w terminie do 28 luty 2013 r.
2. Po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są:
1) składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) 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.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
PESEL / REGON

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/155/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14.12.2012 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy*)
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Składający:

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.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko

Organ właściwy
do przyjęcia deklaracji:

Wójt Gminy Mieścisko

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać znak „X”)



Pierwsza deklaracja (złożyć do dnia 28 luty 2013 r.)

Data zaistnienia zmian

Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

dzień – miesiąc – rok






B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać znak „X”)






właściciel nieruchomości



współwłaściciel

użytkownik wieczysty 



zarządca nieruchomości





najemca, dzierżawca



inny 



Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)

Telefon (stacjonarny lub komórkowy)

Adres e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo

Kraj
Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat
Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Gmina
Miejscowość

Ulica

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Nr działki
*) w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością
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D. OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPOSOBU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ LICZBIE
MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, iż odpady z nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji będą zbierane w sposób:
(zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać znak „X”)


1)
selektywny


2)
nieselektywny-zmieszany

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje:
(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości)

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(liczonej jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy Mieścisko)

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA JEDNEGO MIESZKAŃCA

10,00 zł

17,00 zł

Jeżeli odpady będą zbierane i gromadzone selektywnie

Jeżeli odpady nie będą zbierane i gromadzone selektywnie

x
liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

zł

=
miesięczna
stawka opłaty
za mieszkańca

wysokość
miesięcznej opłaty

słownie złotych:

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

G. POUCZENIE
1.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

2.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Mieścisko, określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

3.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiścił ją
w wysokości niższej od należnej Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

4.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mieścisko deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

5.

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 do Wójta Gminy Mieścisko 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.

6.

Pierwszą deklaracje właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Mieścisko w nieprzekraczalnym terminie
do 28 luty 2013 r.
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H. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia
dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Składając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu numeru PESEL lub REGON (górny lewy róg deklaracji)
Nieruchomość zamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomość, na której
człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek.
DZIAŁ A OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wypełniając deklarację po raz pierwszy należy wpisać znak "X" w pole opisane pierwsza deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć do
dnia 28.02.2013 r. Przy składaniu pierwszej deklaracji nie wypełnia się pola data zaistnienia zmian.
W przypadku zaistnienia zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość należy złożyć ponownie deklarację zgodnie z
pouczeniem zawartym w dziale G i wpisać znak "X" w pole opisane "zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji" wpisując równocześnie
datę zaistnienia zmiany
DZIAŁ B DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
W tym dziale należy podać formę władania nieruchomością (zaznaczając właściwy kwadrat). Należy podać również dane składającego
deklarację tj. imię i nazwisko (dot. osób fizycznych), pełną nazwę składającego deklarację ( dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niespełniających osobowości prawnej), numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji .
DZIAŁ C ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
W tym dziale należy podać dane umożliwiające ustalenie adresu nieruchomości zamieszkałej ,dla której składana jest deklaracja.
DZIAŁ D. OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPOSOBU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ LICZBIE MIESZKAŃCÓW
ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
W dziale D w zależności od podjętej decyzji należy oznaczyć (zaznaczając właściwy kwadrat) sposób gospodarowania odpadami selektywny
lub nieselektywny-zmieszany. Przy czym przez :
Zbieranie odpadów w sposób selektywny - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia
określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym
charakterem tj. oddzielnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
Zbieranie odpadów w sposób nieselektywny-zmieszany – rozumie się przez to zbieranie wszystkich odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwie domowym łącznie bez prowadzenia ich segregacji.
W dziale D należy również podać liczbę mieszkańców stale zamieszkujących nieruchomość, dla której wypełniana jest niniejsza deklaracja.
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DZIAŁ E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W tym dziale wskazano stawki opłat za gospodarowanie odpadami za jednego mieszkańca, które zostały uchwalone Uchwałą Nr XX/155/12
Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Stawka opłaty wynosi odpowiednio
 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi

10,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny
 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi

17,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób zmieszany.
Należy wpisać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość (liczba wskazana w dziale D) oraz w zależności od wyboru sposobu
gospodarowania odpadami na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja, stawkę opłaty miesięcznej.
Iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi wysokość opłaty
miesięcznej, którą należy uiszczać co miesiąc do dnia 25 każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Mieścisko
nr rachunku 02 9065 0006 0030 0300 0231 0001
DZIAŁ F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
W tym dziale należy wpisać czytelnie miejscowość, datę złożenia deklaracji oraz złożyć czytelny podpis.
DZIAŁ G. POUCZENIE
W tym dziale zawarto pouczenie dla składających deklaracje
DZIAŁ H. ADNOTACJE ORGANU
Dział H wypełnia organ właściwy do przyjęcia deklaracji.

Id: 30622391-69F1-4466-9928-AE2576D744D2. Podpisany

Strona 5

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
PESEL / REGON

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/155/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14.12.2012 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Składający:

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.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko

Organ właściwy
do przyjęcia deklaracji:

Wójt Gminy Mieścisko

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać literę „X”)
Pierwsza deklaracja (złożyć do dnia 28 luty 2013 r.)




Data zaistnienia zmian






Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

dzień – miesiąc – rok

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać literę „X”)


właściciel nieruchomości



współwłaściciel



użytkownik wieczysty 



zarządca nieruchomości








najemca, dzierżawca



inny 



Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)

Telefon (stacjonarny lub komórkowy)

Adres e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo

Kraj
Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat
Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Gmina
Miejscowość

Ulica

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Nr działki
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D. OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPOSOBU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Oświadczam, iż odpady z nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji będą zbierane w sposób:
(zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać znak „X”) – czytaj objaśnienia do działu D




1)

selektywny

2)

nieselektywny-zmieszany

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji przebywa:
(podać liczbę osób zatrudnionych, uczących się itp.)

F.STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ
POJEMNOŚCI

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane
w sposób zmieszany

10,00 zł

13,00 zł

3

15,00 zł

20,00 zł

3

21,00 zł

28,00 zł

3

90,00 zł

120,00 zł

422,00 zł

550,00 zł

3

Stawka opłaty za pojemnik lub worek o pojemności 60 litrów (0,06 m )

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m )

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 m )

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,1 m )

3

Stawka opłaty za pojemnik o pojemności 7000 litrów (7 m )

F.1 WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W KTÓREJ ILOŚĆ ODPADÓW
KOMUNALNYCH JEST STAŁA W CIĄGU ROKU (sklepy, zakłady pracy, banki, urzędy, szkoły, przedszkola itp.)
W przypadku działalności gospodarczej, w której
odpady komunalne powstają w niezmiennej
ilości należy wpisać liczbę pojemników danego
rodzaju.
Minimalna ilość pojemników o określonej
pojemności jaką należy wskazać wynika z
regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy.

Ilość pojemników o
określonej pojemności

Rodzaj pojemnika
Worek 60 l (0,06 m3)

szt.

120 l (0,12 m3)

szt.

240 l (0,24 m3)

szt.

1100 l (1,1 m3)

szt.

7000 l (7 m3)

szt.

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI
Zadeklarowana ilość
pojemników o
określonej pojemności

x

Stawka opłaty za
pojemnik o określonej
pojemności

=

Wyliczona opłata
miesięczna

zł

x

=

zł

3

x

=

zł

3

x

=

zł

3

x

=

zł

x

=

zł

3

Opłata za pojemnik lub worek o pojemności 60 litrów (0,06 m )
Opłata za pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m )
Opłata za pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 m )
Opłata za pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,1 m )
3

Opłata za pojemnik o pojemności 7000 litrów (7 m )

OPŁATA MIESIĘCZNA (opłatę wnosi się do 25-dnia każdego miesiąca)

zł

słownie złotych:
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F.2 WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH SEZONOWO

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

lipiec

czerwiec

maj

kwiecień

styczeń

Minimalna ilość
pojemników o określonej
pojemności jaką należy
wskazać wynika z
regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie gminy.

marzec

W tabeli wpisać deklarowaną liczbę
pojemników (worków) o danej
pojemności dla każdego miesiąca, w
którym na nieruchomości będą
powstawać odpady.

luty

(działka rekreacyjna, ogród działkowy, inny przypadek, w którym nieruchomość wiąże się z sezonowym jej wykorzystaniem)

LICZBA POJEMNIKÓW

Worek 60 l (0,06 m3)
120 l (0,12 m3)
240 l (0,24 m3)
1100 l (1,1 m3)

7000 l (7 m3)

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI
Zadeklarowana ilość
pojemników o
określonej pojemności

x

Stawka opłaty za
pojemnik o określonej
pojemności

=

Wyliczona opłata
miesięczna

zł

x

=

zł

3

x

=

zł

3

x

=

zł

3

x

=

zł

x

=

zł

3

Opłata za pojemnik lub worek o pojemności 60 litrów (0,06 m )
Opłata za pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m )
Opłata za pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 m )
Opłata za pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,1 m )
3

Opłata za pojemnik o pojemności 7000 litrów (7 m )

OPŁATA MIESIĘCZNA (opłatę wnosi się do 25-dnia każdego miesiąca)

zł

słownie złotych:

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU
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I. POUCZENIE
1.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

2.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Mieścisko, określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

3.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiścił ją
w wysokości niższej od należnej Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

4.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mieścisko deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

5.

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 do Wójta Gminy Mieścisko 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.

6.

Pierwszą deklaracje właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Mieścisko w nieprzekraczalnym terminie
do 28 luty 2013 r.

Objaśnienia
dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Składając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wpisaniu numeru PESEL lub REGON (górny lewy róg deklaracji)
Nieruchomość niezamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, a więc w szczególności : domki letniskowe i domki na rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły,
przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zakłady kremacji,
zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków ,
zakłady przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, torowiska kolejowe, bazy postojowe i
obsługowe kolei, stacje olei linowych i wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, dworce autobusowe, lotniska, porty, boiska i stadiony
sportowe, sketeparki, ścieżki i szlaki rowerowe oraz turystyczne, posterunki straży gminnych, policji i innych służb, strażnice straży pożarnych,
straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, parki, zieleńce i publiczne obszary zielone,
ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg w tym
autostrad, ogrody botaniczne, dendrologiczne, zoologiczne, palmiarnie, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary,
puby, szpitale, hotele i hostele, w części gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, nie obejmujące siedliska
części gospodarstw rolnych, lasy, obszary pokryte wodami, urzędy celne, biura, sklepy wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe,
składowe, magazynowe i logistyczne itp.
DZIAŁ A OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wypełniając deklarację po raz pierwszy należy wpisać znak "X" w pole opisane pierwsza deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć do
dnia 28.02.2013 r. Przy składaniu pierwszej deklaracji nie wypełnia się pola data zaistnienia zmian.
W przypadku zaistnienia zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość należy złożyć ponownie deklarację zgodnie z
pouczeniem zawartym w dziale I i wpisać znak "X" w pole opisane "zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji" wpisując równocześnie
datę zaistnienia zmiany
DZIAŁ B DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
W tym dziale należy podać formę władania nieruchomością (zaznaczając właściwy kwadrat). Należy podać również dane składającego
deklarację tj. imię i nazwisko (dot. osób fizycznych), pełną nazwę składającego deklarację ( dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niespełniających osobowości prawnej), numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji .
DZIAŁ C ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
W tym dziale należy podać dane umożliwiające ustalenie adresu nieruchomości zamieszkałej ,dla której składana jest deklaracja.
DZIAŁ D. OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPOSOBU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W dziale D w zależności od podjętej decyzji należy oznaczyć (zaznaczając właściwy kwadrat) sposób gospodarowania odpadami selektywny
lub nieselektywny-zmieszany. Przy czym przez :
Zbieranie odpadów w sposób selektywny - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia
określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym
charakterem tj. oddzielnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
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Zbieranie odpadów w sposób nieselektywny-zmieszany – rozumie się przez to zbieranie wszystkich odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwie domowym łącznie bez prowadzenia ich segregacji.
W dziale D należy również podać liczbę mieszkańców stale zamieszkujących nieruchomość, dla której wypełniana jest niniejsza deklaracja.
DZIAŁ E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
Należy wpisać liczbę osób przebywających na nieruchomości niezamieszkałej tj. liczbę osób zatrudnionych, uczących się itp.
DZIAŁ F. STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI
W tym dziale wskazano stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności w zależności od wyboru sposobu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Stawki opłat zostały ustalone i zatwierdzone Uchwałą Nr XX/155/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2012r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Składający deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne wypełniają odpowiednio:
Dział F.1 jeżeli na nieruchomości niezamieszkałej ilość powstających odpadów komunalnych jest stała w ciągu roku (sklepy, zakłady pracy,
banki, urzędy, szkoły, przedszkola itp.
lub
Dział F.2 jeżeli powstające odpady komunalne na nieruchomości wytwarzane są sezonowo np. działka rekreacyjna, ogród działkowy lub inny
przypadek, w którym nieruchomość wiąże się z sezonowym jej wykorzystaniem.
Opłata miesięczna stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty wyszczególnionej w dziale F w zależności od
wybranego sposobu gospodarowania odpadami. W przypadku posiadania kilku pojemników o różnej pojemności należy dokonać osobnych
wyliczeń w zależności od rodzaju pojemnika i stawki za pojemnik, następnie zsumować wyliczone opłaty miesięczne.
Opłatę miesięczną należy uiszczać co miesiąc do dnia 25 każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Mieścisko
nr rachunku 02 9065 0006 0030 0300 0231 0001
DZIAŁ G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
W tym dziale należy wpisać czytelnie miejscowość, datę złożenia deklaracji oraz złożyć czytelny podpis.
DZIAŁ H. ADNOTACJE ORGANU
Dział H wypełnia organ właściwy do przyjęcia deklaracji
DZIAŁ I. POUCZENIE
W tym dziale zawarto pouczenie dla składających deklaracje
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, gmina uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z objaśnieniami
dotyczącymi sposobu jej wypełnienia i pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego. Na podstawie art. 6 litera „c” ust. 2 w/w ustawy Rada
Gminy podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W związku z powyższym w celu sprawnego wprowadzenia nowego systemu odpadowego
przyjęto dwa wzory deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych.
Uchwała zawiera również informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.
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