DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NUMER DEKLARACJI
WAŻNE
Objaśnienia:

1.

Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełniać komputerowo lub ręcznie, drukowanymi
literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
2. Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
3. W przypadku współwłasności deklarację wypełnia tylko jeden z współwłaścicieli – osoba, na nazwisko której będzie
sporządzona umowa w sprawie odbioru odpadów.
4. 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.
5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wałcz o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
6. W przypadku zmiany danych – liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie nieruchomości - będącej podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację do Wójta Gminy Wałcz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
7. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W
przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
8. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania
odpadów komunalnych była świadczona.
9. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe w
przypadku budynków jednorodzinnych i sumy gospodarstw domowych w przypadku budynków wielorodzinych.
10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości za
2 miesiące kalendarzowe w terminie do 30 dnia co drugiego miesiąca.

Pouczenia:
1.

2.

3.

Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 1399 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z póź. zm.).
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 z późn zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 z późn zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji,
wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn zm).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie gminy Wałcz (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy)

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany
danych określonych w deklaracji.

Miejsce składania:
(Nazwa i adres siedziby organu
właściwego do złożenia deklaracji)

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wałcz , 78-600 Wałcz ,
ul. Dąbrowskiego 8.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

Pierwsza deklaracja, data powstania obowiązku ponoszenia opłaty……………………...
Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji z dniem ………………………. (w punkcie H wpisać przyczynę
zmiany danych)
Korekta deklaracji złożonej dnia………………………. (zaznaczyć w przypadku podania błędnych danych w
złożonej już deklaracji; w punkcie H wpisać przyczynę korekty)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
B1. OSOBOWOŚĆ PRAWNA (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

B2. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

Właściciel

Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie
Inne

Użytkownik

C.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA PODMIOTU:
PESEL/NIP:
D.

ADRES ZAMIESZKANIA I KORESPONDENCYJNY/ ADRES SIEDZIBY

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy/poczta:

Numer telefonu:*

E.

Nr lokalu:

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy/poczta:

Numer telefonu*

Nr lokalu:

F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka miesięczna opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Wałcz

16 zł za jednoosobowe
gospodarstwo
21 zł za dwuosobowe
gospodarstwo
+ 4 zł za każdą następną
osobę w gospodarstwie

33 zł za jednoosobowe
gospodarstwo
+ 6 zł za każdą następną
osobę w gospodarstwie

48 zł za gospodarstwo
jednoosobowe
+ 12 zł za każdą następną
osobę w gospodarstwie

dla gospodarstw
segregujących odpady i
posiadających
kompostownik

dla gospodarstw
segregujących odpady
bez kompostownika

dla gospodarstw
niesegregujących odpady
(zmieszane)

F1. BUDYNKI JEDNORODZINNE- dotyczy nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……………………………….……………………….

(należy podać liczbę mieszkańców)

OŚWIADCZAM, ŻE: (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
Gromadzę odpady w sposób selektywny i posiadam kompostownik
Gromadzę odpady w sposób selektywny i nie posiadam kompostownika
Gromadzę odpady w sposób nieselektywny (zmieszany)

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
(według stawek miesięcznych opłat na terenie Gminy Wałcz)

........................................................ zł/m-c

F2. BUDYNKI WIELORODZINNE- dotyczy nieruchomości, która jest zabudowana budynkiem wielolokalowym,
w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, np. wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Wielkość gospodarstwa
domowego

Liczba gospodarstw na terenie nieruchomościsposób gromadzenia odpadów dla poszczególnych
budynków
Selektywnie z
kompostownikiem

Selektywnie bez
kompostownika

Opłata zł /miesiąc
(stawka miesięczna x
ilość gospodarstw )

Nieselektywnie

Gospodarstwo jednoosobowe
Gospodarstwo dwuosobowe
Gospodarstwo trzyosobowe
Gospodarstwo czteroosobowe
Gospodarstwo pięcioosobowe
Gospodarstwo sześcioosobowe
Gospodarstwo siedmioosobowe
Gospodarstwo ośmioosobowe
Gospodarstwo dziewięcioosobowe
Gospodarstwo dziesięcioosobowe

Łączna kwota opłaty miesięcznej

....................................................................................................................zł/m-c

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- dotyczy właścicieli
nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe
Oświadczam, że na terenie Gminy Wałcz posiadam domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na
cele rekreacyjno- wypoczynkowe, gdzie wytwarzane są odpady komunalne w okresie
od.................................................................................. do..........................................................................…
odpady będę gromadzić w sposób:
selektywny (stawka ryczałtowa wynosi 160 zł/rok)
zmieszany (stawka ryczałtowa wynosi 220 zł/rok)
Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi........................................zł/rok.

H.

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

I.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Z-1: ………. szt
Inny: ………………………..............................................................................................................................
Brak

J.

OŚWIADCZENIE I PODPIS 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 z
późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
…………………………………………
(miejscowość i data)

K.

…………………………………..
(czytelny podpis)

ADNOTACJE URZĘDU GMINY

Wpłat za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Wałcz ,na konto Gminy
Wałcz 75 1240 3712 1111 0010 1861 5462. lub u inkasenta

*Podanie nr telefonu i PESEL jest dobrowolne

Z-1 ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn zm).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wałcz (w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy)
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji.
Miejsce składania: Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wałcz , 78-600 Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8.

DANE DO OBLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- BUDYNKI WIELORODZINNE

L. p.

Miejscowość, ulica

Numer Numer
domu lokalu

Ilość osób w
gospodarstwie domowym

Należna opłata (obliczona
na podstawie tabeli F2
deklaracji)

