Załącznik do uchwały Rady Miasta Świnoujście
nr ………….…….. z dnia ……..

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 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 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

B. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE DEKLARACJI
1. Okoliczność powodująca złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać miesiąc i rok)
1.1. PIERWSZA DEKLARACJA – obowiązuje od (1):
1.2. KOLEJNA DEKLARACJA - obowiązuje od (2):
1.3. KOREKTA DEKLARACJI - za okres:
(1) Data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (należy wypełnić, jeżeli zaznaczono kwadrat 1.1. lub nieruchomośc była zamieszkała
przed 28 lutego 2013 r.);
(2) Data zaistnienia zmian (należy wypełnić, jeżeli zaznaczono kwadrat 1.2)

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
2. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2.1. Właściciel

2.4. Jednostka organizacyjna
posiadająca nieruchomość w zarządzie

2.6. Jednostka organizacyjna
2.8. Inny podmiot władający
posiadająca nieruchomość w użytkowaniu nieruchomością (należy podać jaki):

2.2. Współwłaściciel

2.5. Osoba posiadająca nieruchomość
2.7. Osoba posiadająca nieruchomość w
w zarządzie
użytkowaniu

2.3. Użytkownik wieczysty

C.1. DANE OSOBOWE
3. Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię:
Adres zamieszkania/siedziby

ulica

Nr domu/lok

kod pocztowy,miejscowość

Pesel/NIP

4. Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię:
Adres zamieszkania/siedziby

ulica

Nr domu/lok

kod pocztowy,miejscowość

Pesel/NIP

5. Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię:
Adres zamieszkania/siedziby

ulica

Nr domu/lok

kod pocztowy,miejscowość

Pesel/NIP

6. Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię:
Adres zamieszkania/siedziby

ulica

Nr domu/lok

kod pocztowy,miejscowość

Pesel/NIP

7. Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię:
Adres zamieszkania/siedziby

ulica

Nr domu/lok

kod pocztowy,miejscowość

Pesel/NIP

8. Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię:
Adres zamieszkania/siedziby

ulica

Nr domu/lok

kod pocztowy,miejscowość

Pesel/NIP

9. Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię:
Adres zamieszkania/siedziby

ulica

Nr domu/lok

kod pocztowy,miejscowość

Pesel/NIP

Strona 1 z 6

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (np. nazwa i adres zarządcy nieruchomości)
10.

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
11. Ulica

12. Nr domu

13. Kod poczt.

14. Miejscowość

Świnoujście

E. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
15. Oświadczam, że odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
15.1. SELEKTYWNY

15.2. NIESELEKTYWNY

F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Średnie zużycie wody
za 1 m-c [m3] (3)

Kwota opłaty za 1 miesiąc [w zł]
(poz. 22 x poz. 23 lub poz. 25 x poz. 26) (5)

Stawka [zł] (4)

Sposób wyliczenia opłaty za odpady
zbierane w sposób selektywny.
Wypełniają właściciele, którzy w poz.15
zaznaczyli kwadrat 15.1

16.

17.

18.

1
Sposób
wyliczenia opłaty za odpady
.
zbierane
w sposób nieselektywny.
Wypełniają
właściciele, którzy w poz. 15 zaznaczyli
kwadrat 15.2

19.

20.

21.

(3) średnie zużycie wody określić na podstawie danych wynikających z rozliczenia za poprzedni rok kalendarzowy na podstawie wskazań
wodomierza głównego i rozliczenia z dostawcą wody lub w przypadku braku wodomierza lub braku danych, wg wartości ryczałtowej
określonej zgodnie z odrębnymi przepisami (pkt-y 9,10,11 objaśnień)
(4) należy uwzględnić stawkę podaną w uchwale Rady Miasta Świnoujście w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
(5) kwotę opłaty zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy należy pominąć, a końcówkę kwoty wynoszącą
50 i więcej groszy należy podwyższyć do pełnych złotych

G. INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANEJ LICZBY POJEMNIKÓW LUB WORKÓW - ODPADY ZMIESZANE
(LICZBĘ POJEMNIKÓW NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO LICZBĘ OPRÓŻNIEŃ W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA (miesiąc = 4 tygodnie; np. w przypadku odbioru
odpadów z nieruchomości z jednego pojemnika jeden raz w tygodniu- należy podać liczbę 4)
Rodzaj pojemnika/miesiąc

120 l

240 l

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
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660 l

1100 l

5000 l - 7000 l

13500 l 15000 l

Worek 120 l

H. INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANEJ LICZBY POJEMNIKÓW LUB WORKÓW - ODPADY SELEKTYWNIE
ZBIERANE (LICZBĘ POJEMNIKÓW NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO LICZBĘ OPRÓŻNIEŃ W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA (miesiąc = 4 tygodnie; np. w przypadku
odbioru odpadów z nieruchomości z jednego pojemnika jeden raz w tygodniu- należy podać liczbę 4)
Rodzaj pojemnika/miesiąc

120 l

240 l

660 l

1100 l

5000 l - 7000 l

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
22. Oświadczamy, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
23. Imię i
Nazwisko:

Podpis osoby składającej deklarację:

Telefon:

e-mail:

24. Imię i
Nazwisko:

Podpis osoby składającej deklarację:

Telefon:

e-mail:

25. Imię i
Nazwisko:

Podpis osoby składającej deklarację:

Telefon:

e-mail:

26. Imię i
Nazwisko:

Podpis osoby składającej deklarację:

Telefon:

e-mail:

27. Imię i
Nazwisko:

Podpis osoby składającej deklarację:

Telefon:

e-mail:

28. Imię i
Nazwisko:

Podpis osoby składającej deklarację:

Telefon:

e-mail:

29. Imię i
Nazwisko:

Podpis osoby składającej deklarację:

Telefon:

e-mail:

30. Data sporządzenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

Strona 3 z 6

13500 l 15000 l

Worek 120 l

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z ustawą z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).
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OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI
część B
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, z
zastrzeżeniem, że dla nieruchomości zamieszkałych przed dniem 28 lutego 2013 r. - termin złożenia PIERWSZEJ
DEKLARACJI upływa 28 lutego 2013 r.
część C
1.

2.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na właścicielu nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność,
deklarację podpisują wszyscy współwłaściciele.
W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, deklarację składają:
- osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
- właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany (tzw. małe wspólnoty do 7 lokali włącznie), przy czym wszyscy
właściciele mogą złożyć wspólną deklarację lub odrębne deklaracje ale pod warunkiem posiadania indywidualnych
umów z dostawcą wody,
- zarząd spółdzielni mieszkaniowej.
Deklaracje należy składać odrębnie dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

3.

PESEL/NIP - Należy wpisać:
- PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi
działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
- NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

część E
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Miasto
Świnoujście uregulowane są w uchwałach:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie realizuje wcześniej zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów,
zostanie wydana przez organ DECYZJA określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
obliczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny. Różnica
pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a opłatą określoną przez organ stanowi
zaległość, którą właściciel winien uregulować wraz z należnymi odsetkami.

część F
6.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na
danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujście w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.

ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY NA NIERUCHOMOŚCI – oznacza całkowitą ilość zużytej wody, która jest określona na podstawie
wskazań wodomierza głównego.
WODOMIERZ GŁÓWNY - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu
wodociągowym (podstawa prawna art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

8.

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI zobowiązany jest przy wyliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uwzględnić w deklaracji średniomiesięczną ilość zużytej w nieruchomości wody za poprzedni rok kalendarzowy, na
podstawie rozliczeń z dostawcą wody (dodatkowa informacja dotycząca całkowitego rocznego zużycia wody, zawarta
w fakturze wystawionej przez dostawcę wody za miesiąc grudzień danego roku).

9.

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIEWYPOSAŻONEJ W WODOMIERZ, ale posiadający umowę zawartą z dostawcą wody
na dostarczanie wody – podstawą wyliczenia opłaty jest ryczałtowa liczba m 3 zamówionej wody wynikająca z tej
umowy, za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składana jest deklaracja.

10.

W PRZYPADKU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEPODŁĄCZONEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ - podstawą wyliczenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ryczałtowa liczba m 3 wody ustalona dla danej nieruchomości
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70), za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składana jest
deklaracja.
Właściciel ww. nieruchomości winien złożyć wraz z deklaracją oświadczenie uwzględniające informacje o:
- liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości,
- wyposażeniu mieszkania w instalacje,
- powierzchni ogródka przydomowego.
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11.

W PRZYPADKU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NOWOZAMIESZKAŁEJ - w zakresie wyliczenia opłaty, przez okres
sześciu miesięcy od dnia, w którym w nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec, obowiązuje system
zaliczkowy, tj. podstawą wyliczenia opłaty w deklaracji jest przeciętne miesięczne zużycie wody przez mieszkańca,
wynoszące dla Gminy Miasto Świnoujście 3,2 m3. Alternatywnie można określić średnie miesięczne zużycie wody wg
metody jak w pkt. 10, tj. na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) . Po tym okresie właściciel nieruchomości
winien złożyć kolejną deklarację, uwzględniając w niej faktyczne średnie zużycie wody określone wg wskazań
wodomierza głównego i rozliczenia z dostawcą wody za ostatnie 6 miesięcy.

część G i H
12.

LICZBA POJEMNIKÓW to liczba opróżnień pojemników w ciągu miesiąca. W przypadku większej liczby pojemników przy
ustalaniu ich łącznej liczby należy pomnożyć liczbę ustawionych na nieruchomości pojemników przez liczbę ich
opróżnień (ile razy odpady z pojemników będą odbierane) i liczbę tygodni w miesiącu, np. 2 pojemniki opróżniane 2
razy w tygodniu, to 2 pojemniki x 2 opróżnienia x 4 tygodnie = 16 opróżnień pojemników w miesiącu.

13.

W przypadku zmiany liczby pojemników lub częstotliwości opróżnień nie jest wymagane złożenie korekty deklaracji.

Pozostałe
14.

Pozostałe kwestie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście regulują
przepisy odrębne, w tym uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawach:
- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta 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 (art. 6o ustawy)

16.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6p ustawy).
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