Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami
			
Deklaracja o wysokości opłaty
gospodarowanie odpadami komunalnymi
- przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Czerwieńsk
Podstawa prawna:            ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                         (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
Składający:                   właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Czerwieńsk
Miejsce składania:            Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
organ właściwy do złożenia deklaracji
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
BURMISTRZ CZERWIEŃSKA
ul. RYNEK 25
66-016 CZERWIEŃSK


obowiązek złożenia deklaracji 
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 □ pierwsza deklaracja  ……………………… (dzień, miesiąc, rok)
 □ nowa deklaracja  ………………………….. (dzień, miesiąc, rok)	
 □ korekta deklaracji  ………………………… (dzień, miesiąc, rok) 



składający deklarację 
 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□  Właściciel
□  Współwłaściciel        
□  Użytkownik wieczysty
□  Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu      
□  Inne podmioty władające nieruchomością (podać jaki)………………………………………..



Dane identyfikacyjne składającego deklarację
d.1. Osoba fizyczna (należy podać wszystkich współwłaścicieli - zaznaczyć właściwy kwadrat) / Podmiot
□ WŁAŚCICIEL
□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL
□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL

3. Nazwisko / Pełna Nazwa Podmiotu

3.1. Nazwisko


4. Imię/Imiona

4.1. Imię/Imiona





	
5. PESEL / REGON / NIP (niepotrzebne skreślić)

5.1.  PESEL 


6. Telefon     (nieobowiązkowo)

_ _ _ _ _ _ _ _ _

6.1.  Telefon         (nieobowiązkowo)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 


7. Adres poczty elektronicznej          
    (nieobowiązkowo)
7.1. Adres poczty elektronicznej          
      (nieobowiązkowo)


D.2. Adres zamieszkania / Adres siedziby
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat


11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu

14. Nr lokalu


15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta




D.3. Adres do korespondencji  
        (wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż zamieszkania / siedziby)
18. Kraj

19. Województwo

20. Powiat


21. Gmina

22. Ulica

23. Nr domu

24. Nr lokalu


25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta




adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 
28. Miejscowość

29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu


32. Numer działki w przypadku braku nadania nr domu*


33. Adres ustawienia pojemnika



DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje …………………………. osób (podać liczbę mieszkańców)

35. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:
□ selektywny                   □  nieselektywny (zmieszany)

dodatkowe zapotrzebowanie na POJEMNIKI NA ODPADY
 KOMUNALNE (zmieszane):

Rodzaj pojemnika


Liczba pojemników

Stawka opłaty za  pojemnik (określona w uchwale Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości jej ustalenia)

Wysokość opłaty miesięczna wyliczona w zł

(zgodnie ze wzorem podanym w pkt 8 objaśnień)

0,08 m3 (80 l)
36.
37.
38.

0,11 m3 (110 l)
39.
40.
41.

0,12 m3 (120 l)
42.
43.
44.

0,24 m3 (240 l)
45.
46.
47.

1,1 m3 (1100 l)
48.
49.
50.

7 m3 (7 000 l)
51.
52.
53.

16 m3 (16 000 l)
54.
55.
56.

Kwota należnej opłaty za pojemnik na odpady komunalne stanowi sumę kwot wskazanych w poz. 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56
57.






Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
58.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  (wskazanych w części F poz. 34 deklaracji) 
59. 


Miesięczna kwota opłaty suma (iloczynu liczby osób wskazanych w części F poz. 34 i stawki opłaty wskazanej w części H poz. 58) i poz. 57 (w przypadku dodatkowego zapotrzebowania na pojemnik na odpady zmieszane)
60.


podpis osoby składajĄcej deklarację
.
61. Data (dzień-miesiąc-rok)
62. Czytelny podpis 
(należy wpisać imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli) 



ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA ORGAN)






63.    Data złożenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)
64. Czytelny podpis przyjmującego deklarację 


65. Data wprowadzenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)
66. Czytelny podpis wprowadzającego deklaracje do systemu

Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę:
PKO BP S.A. I Odział Zielona Góra




pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6n ust.1 pkt. 1  (Dz.U. z 2016 r., poz. 250)


OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI o wysokości opłaty                                           za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przeznaczonej dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Czerwieńsk


Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Gminie Czerwieńsk, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

1. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 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.

2. Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć osobną deklarację.

3. W przypadku działania przez pełnomocnika, należy dołączyć do deklaracji dokument pełnomocnictwa. W przypadku zabudowy wielolokalowej, deklarację składają zarządcy wspólnot (jeśli istnieją).

4. W części H poz. 58 należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od sposobu zdeklarowania się zbiórki odpadów i odpowiednio:
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z miejscowości Czerwieńsk, Płoty wynosi:
	15 zł miesięcznie za jedną osobę - jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób zmieszany (bez selektywnej zbiórki),
	8,80 zł miesięcznie za jedną osobę - jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

	stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pozostałych miejscowości Gminy Czerwieńsk wynosi:

	12 zł miesięcznie za jedną osobę - jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób zmieszany (bez selektywnej zbiórki),
	7,60 zł miesięcznie za jedną osobę - jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.


5. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
6. Normatywna ilość osób objęta opłatą za odbiór odpadów z nieruchomości, przypadająca na poszczególną wielkość pojemnika do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych z  miejscowości: Czerwieńsk, Płoty wynosi:
 
Pojemnik
W przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki:
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki:
0,08 m3
0,11 m3
0,12 m3
0,24 m3
1,10 m3
7,00 m3
1-2 osoby
3 osoby
4 osoby
5-8 osób
9-36 osób
233 osoby i więcej
1-3 osoby
4-5 osób
6 osób
7-12 osób
13-55 osób
350 osób i więcej

7. Normatywna ilość osób objęta opłatą za odbiór odpadów z nieruchomości, przypadająca na poszczególną wielkość pojemnika do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych z pozostałych miejscowości Gminy Czerwieńsk wynosi:

Pojemnik
W przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki:
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki:
0,08 m3
0,11 m3
0,12 m3
0,24 m3
1,10 m3
7,00 m3
1-4 osoby
5-6 osoby
7 osoby
8-13osób
14-61 osób
388 osoby i więcej
1-6 osób
7-9 osób
10 osób
11-20 osób
21-91 osób
583 osób i więcej

8.1.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wyliczonej w części H poz. 60 należy wpłacać na wskazany przez Gminę Czerwieńsk indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

8.2. Miesięczną opłatę dla nieruchomości zamieszkałych za dodatkowy pojemnik należy wyliczyć wg następującego wzoru:

Om = (P x S x C) / 12

gdzie: Om – opłata miesięczna, P – ilość pojemników, S – stawka opłaty, C – częstotliwość opróżniania; 
gdzie S wynosi:
Pojemnik 
Stawka 
80 l
7,75 zł
110 l
10,60 zł
120 l
11,50 zł
240 l
22,60 zł
1 100 l
105,40 zł
7 000 l
653,00 zł
16 000 l
1423,00 zł

8.3. dla miejscowości z częstotliwością opróżniania jeden raz na tydzień (52 razy w roku) należy do ww. wzoru przyjąć częstotliwość równą 52;

8.4. dla miejscowości z częstotliwością opróżniania jeden raz na dwa tygodnie (26 razy w roku) należy do ww. wzoru przyjąć częstotliwość równą 26. 

*podać nr ewidencyjny działki z ewidencji gruntów lub nr z księgi wieczystej.

Istnieje możliwość pobrania wzoru deklaracji do wypełnienia ze strony Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

