DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 12 maja 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Kuczyńska

Poz. 1796

Data: 2016-05-12 14:27:14

UCHWAŁA NR XIV.114.2016
RADY GMINY PARCHOWO
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy
Parchowo uchwala, co następuje:
§ 1. . Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Parchowo, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy
Parchowo w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
2. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo.
3. Dopuszcza się składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej – „ePUAP”.
4. Deklaracje, o których mowa w ust. 3, są opatrywane:
1) bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262), lub
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r. poz. 1114).
5. Deklaracja winna być zapisana w formacie: .pdf, .doc, .docx lub .jpg z układem informacji zgodnym ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, umieszczonym na stronie internetowej Urzędu
Gminy Parchowo.
§ 3. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.
§ 4. Traci moc uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z 2015 r. poz. 1776).
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kurkowski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV.114.2016 Rady Gminy Parchowo z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NNIEBIESKIM KOLOREM.

LUB

RĘCZNIE

DUŻYMI,

Druk DO-1

Dzień-Miesiąc-Rok

………………………………………………….

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dla każdej nieruchomości należy odrębnie wypełnić deklarację
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
Składający: właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.1
Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji.
Miejsce składania: Urząd Gminy Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZANACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
Okoliczności powodujące złożenie deklaracji:
pierwsza deklaracja (data obowiązywania: ___ -___ -______ )
zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: ___- ___ -_______ )
korekta deklaracji (data zaistnienia zmian: ___ -___ -_______ )
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osób fizycznych

** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Właściciel nieruchomości

(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT):

Współwłaściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości wspólnej

Najemca, dzierżawca

Inny podmiot władający nieruchomością

1

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 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.
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(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT):

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2

Numer PESEL*/NIP**

Identyfikator REGON**

Data urodzenia*

Imię ojca*

Nr telefonu

Adres e-mail

Imię matki*

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA/MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO3
Imię i nazwisko*/Nazwa**

Numer PESEL*/NIP**
Data urodzenia*

Identyfikator REGON**
Imię ojca*

Nr telefonu

Imię matki*

Adres e-mail

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

C.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres podany w części C.4.)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Poczta
Nr domu

Nr lokalu

C.6. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu
Poczta

D. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA ODPADÓW (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.6. niniejszej deklaracji odpady komunalne
będą zbierane w sposób:
Selektywny (co uprawnia mnie do zastosowania stawki obniżonej)
Zmieszany

2

Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności
gospodarczej, Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości

3

W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku
nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
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E. INFORMACJA O ODBIORZE POPIOŁÓW - DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI OPALANYCH
PALIWEM STAŁYM (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
Deklaruję odbiór popiołów z nieruchomości wskazanej w części C.6. (w sezonie grzewczym):
Tak
Nie
F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 4 (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT):
Nieruchomość mieszkalna – to jest budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, bądź zespól takich budynków,
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi.

Należy wypełnić część G oraz K.

Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Należy wypełnić część H oraz K .

Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy – jest to nieruchomość użytkowa (na przykład wykorzystywana
do prowadzenia działalności gospodarczej, agroturystycznej) lub inna nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, a na której
nie zamieszkują mieszkańcy. Należy wypełnić część I, K oraz załącznik/ki nr 1.

Nieruchomość mieszana –to jest nieruchomość, która w części jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a w części do
celów użytkowych. Należy wypełnić część G, I, J, K oraz załącznik/ki nr 1.

G. DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH
G.1. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MISIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
PODAĆ LICZBĘ:

G.1. 1. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ
NIERUCHOMOŚĆ (razem ) w tym:

………………………

Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych przez 1 osobę
Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych przez 2 osoby
Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych przez 3-4 osoby
Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych przez 5-6 osób
Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych przez 7 osób i powyżej

G.1.2. STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- DOTYCZY
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ NIERUCHOMOŚCI
MIESZANYCH, DLA CZĘŚCI,NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 5
Stawki opłat w zależności od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość
Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 osobę

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami, jeśli odpady są zbierane
w sposób selektywny
13,00 zł /mc

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami, jeśli odpady są zbierane
w sposób zmieszany
25,00 zł /mc

Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 osoby

19,00 zł / mc

35,00 zł / mc

Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3-4 osoby

29,00 zł / mc

50,00 zł / mc

Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 5-6 osób

39,00 zł / mc

70,00 zł / mc

Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 7 osób i powyżej

48,00 zł / mc

90,00 zł / mc

Całkowita miesięczna kwota opłaty (uwzględniająca sposób
zbierania odpadów - odpowiednio do informacji z części D
niniejszej deklaracji)

___________zł/miesiąc6
(pomnożyć liczbę gospodarstw domowych z tabeli G.1.1.
przez stawkę opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów).

4 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5 W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy wybrać stawkę podstawową, a w przypadku wyboru
metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy wybrać stawkę wyższą.
6 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
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H. DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKKI LETNIKSOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
H.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(ILOCZYN LICZBY DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU ORAZ RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY UCHWALONEJ PRZEZ
RADĘ GMINY PARCHOWO DLA WYBRANEGO W PUNKCIE „D” SPOSOBU GROMADZENIA ODPADAÓW – SELEKTYWNY LUB ZMIESZANY)
LICZBA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ POD ADRESEM WSKAZANYM W CZĘŚĆI
„C.6.”:

RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY:

WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY:

______________ zł

I. DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH DLA CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
I.1. LICZBA I RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
PODAĆ LICZBĘ:
I.1.1.LICZBA NIERUCHOMOŚCI/LOKALI UŻYTKOWYCH
wpisać liczbę lokali użytkowych oraz wypełnić kartę - załącznik nr 1
dla każdej nieruchomości (np.: budynku, lokalu, działki) odrębnie

……………………………………

I.2. OBLICZENIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - karta
zbiorcza

Wielkość pojemników

Opłata za gospodarowanie odpadami,
jeśli są zbierane i odbierane
selektywnie

Opłata za gospodarowanie odpadami,
jeśli są zbierane i odbierane w sposób
zmieszany

Liczba pojemników
odbierana
miesięcznie w
zamian za uiszczoną
opłatę (suma z
poszczególnych
kart)

Liczba pojemników
odbierana
miesięcznie w
zamian za uiszczoną
opłatę (suma
z poszczególnych
kart)

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadów, jeśli
odpady są zbierane
w sposób
selektywny
(za jedno
opróżnienie)

Stawka opłaty za
zagospodarowanie
odpadów, jeśli
odpady są zbierane
w sposób
zmieszany
(za jedno
opróżnienie)

110/120 litrów

25,90 zł

39,80 zł

240 litrów

51,20 zł

78,80 zł

360 litrów

76,10 zł

117,00 zł

1100 litrów

209,20 zł

321,80 zł

Opłata obliczona, jako suma kart z poszczególnych nieruchomości/lokali 7

Suma opłat
Suma iloczynów
(liczba pojemników zbieranych
w sposób selektywny x stawkę
opłaty za dany pojemnik
+
liczba pojemników zbieranych
w sposób zmieszany x stawkę opłaty
za dany pojemnik)

__________zł/miesiąc

J. ŁĄCZNA OPŁATA ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - ogółem
__________zł/miesiąc
(suma z części G.1.2. oraz I.2.)

7 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–7–

Poz. 1796

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Data ________________ Czytelny podpis ______________________
(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)
Data ________________ Czytelny podpis ______________________
(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).
L. ADNOTACJE ORGANU
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Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH DLA
CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Dane dla lokalu nr ___
ADRES:
I.1.2. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI/PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
I.1.3. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
Informacje wpływające na określenie minimalnej wielkości pojemników
na odpady komunalne zmieszane
1)
2)
3)
4)

W odniesieniu do szkół wszelkiego typu
Liczba uczniów oraz pracowników:
W odniesieniu do żłobków i przedszkoli
Liczba dzieci oraz pracowników:
W odniesieniu do lokali handlowych
Powierzchnia lokalu oraz liczba pracowników:
W odniesieniu do lokali gastronomicznych
Powierzchnia lokalu:

5)

W odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji
Liczba punktów:
6) W odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych
Liczba pracowników:
7) W odniesieniu do hoteli, pensjonatów itp.
Liczba miejsc noclegowych:
8) W odniesieniu do kwater turystycznych, agroturystycznych itp.
Liczba miejsc noclegowych:
9) W odniesieniu do pól namiotowych
Liczba miejsc noclegowych:
10) W odniesieniu do parafii zarządzającej cmentarzami
Wielkość pojemników na odpady komunalne zmieszane:
11) W odniesieniu do domów pomocy społecznej
Liczba mieszkańców oraz pracowników:

liczba

Minimalne wielkości
pojemników
na odpady komunalne zmieszane
min. pojemnik 110/120l
w tym 3l/os.
min. pojemnik 110/120l
w tym 3l/os.
min. pojemnik 110/120l
w tym 110l/100m2 + 3l/os.
min. pojemnik 110/120l
110-120l/do 50m2
240l/51m2-150m2
360l/powyżej 150m2
min. pojemnik 110/120l
min. pojemnik 110/120l
w tym 3l/os.
min. pojemnik 240l
w tym 30l/miejsce
min. pojemnik 110/120l
w tym 30l/miejsce
min. pojemnik 110/120l
w tym 10l/miejsce
min. pojemnik 1100l
min. pojemnik 110/120l
w tym 15l/os.

I.1.4. WIELKOŚĆ I LICZBA POJEMNIKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH
110/120 litrów
240 litrów
360 litrów
1100 litrów

I.1.5. CZĘSTOTLIOWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
jeden raz na dwa tygodnie
jeden raz na miesiąc
I.1.6. OKRES ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH SEZONOWO (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT):
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

