Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXI/154/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 25 kwietnia 2016r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
- nieruchomości na terenie miasta i gminy Pelplin, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)
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 Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PELPLIN, PLAC GRUNWALDZKI 4, 83-130 PELPLIN
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat):
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych w deklaracji (data zaistnienia zmian……………………………..……………………………)
□ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian……………………………………………………………..……….…..)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Typ podmiotu (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat):
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ inny typ podmiotu (np. nieposiadający osobowości
prawnej)
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat):
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna
lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
*
D.1. Pola oznaczone dotyczą osób fizycznych, Pola oznaczone **dotyczą pozostałych podmiotów
4. Nazwisko i imię/ imiona*/, Pełna nazwa podmiotu**
5. Data urodzenia

6. PESEL

D.2. Pozostałe podmioty**
9. NIP **
10. REGON**
D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby **
13. Kraj
14. Województwo

7. Telefon

11. Telefon

8. E-mail

12. E-mail

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
23. Miejscowość
24. Ulica
25. Nr domu

19. Nr lokalu

26. Nr lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
27. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje
………………….… osób. (wskazać liczbę mieszkańców)
28. Bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na
własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej:

□ tak

□ nie

G. DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI I WORKI
29. Zamawiam pojemniki do zgromadzenia odpadów komunalnych: odpadów do selektywnej
zbiórki i odpadów nieselektywnych, zgodnie ze wskaźnikami na osobę wynikającymi z regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pelplin:

□ tak

□ nie

H. TYTUŁ ZWOLNIENIA
30. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkują osoby
posiadające Kartę Dużej Rodziny

□ tak

□ nie

I. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
32. stawka
opłaty (zł)

31. rodzaj odpadów

33. ilość osób
zamieszkałych

34. razem (zł)

odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osób posiadających
Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863)
35. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………………. zł

J. PODPIS PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI / OSOBY UPOWAŻNIONEJ
DO PODPISANIA DEKLARACJI
36. Imię

37. Nazwisko

38. Data

39. Czytelny podpis

K. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.).

Urząd Miasta i Gminy Pelplin
OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pelplin, na których
zamieszkują mieszkańcy
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pelplin, na których
zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Formularz
można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, listem
poleconym lub poprzez elektroniczną skrzynką podawczą zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej.
B. 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. 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.
C. Wyjaśnienie pojęć:
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.
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
F. poz. 27 - podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych tam
osób.
G. Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, zgodnie z zapisami uchwały rady gminy. Ma więc
możliwość wyboru samodzielnego zakupu określonych pojemników lub ich dzierżawy od przedsiębiorców.
Zgodnie z ww. ustawą gmina ma możliwość zaoferowania dodatkowych usług – Miasto i Gmina Pelplin
zdecydowała się na zaproponowanie dodatkowej usługi w postaci wyposażenia nieruchomości w pełen zestaw
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – pojemnika na szkło, pojemników lub stojaka i worków na
odpady opakowaniowe oraz pojemnika na odpady zmieszane.
W przypadku zakreślenia w pozycji G-30 „tak” zostaną dostarczone pojemniki na objętość odpadów wg
wskaźnika wytwarzania odpadów przyjętego w regulaminie. Gmina przekaże operatorowi wyłonionemu w
drodze przetargu informacje o objętości odpadów powstających na nieruchomości, które zostaną przeliczone
na odpowiedni rodzaj i ilość pojemników. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej i śródmiejskiej do
gromadzenia odpadów będą mogły być stosowane pojemniki zbiorcze dla wielu nieruchomości.
W przypadku zakreślenia „nie” właściciel nieruchomości musi sam wyposażyć ją w odpowiednią ilość i rodzaje
pojemników w sposób określony w regulaminie.

H. poz. 30 – w przypadku, gdy na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji zamieszkują osoby
posiadające Kartę Dużej rodziny należy wypełnić załącznik do deklaracji „wykaz danych stanowiących podstawę
częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
I. poz. 31 - Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z masy wytwarzanych
odpadów 4 grup to jest: 1. odpadów tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 2. papieru, 3.
szkła oraz 4. odpadów pozostałych zmieszanych, a także nie mieszanie wydzielonych odpadów wymienionych w
art. 3 ust. 2 pkt. 5 (to jest: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji) i w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. a (tj. przeterminowanych leków i
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W
przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji
naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych.
poz. 32 – należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określoną odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie
 27,00 zł – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za każdą osobę
zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 15,00 zł - miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za każdą osobę
zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 9,00 zł – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość i
posiadającą Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863)
poz. 33 - ilość osób z kolumny 33 powinna równać się ilości osób z poz. 27
poz. 34 - iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty
poz. 35 - suma kwot z kolumny 34 stanowiąca wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Opłatę należy wpłacać z góry na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Urząd Miasta i
Gminy Pelplin, do 15-tego dnia każdego miesiąca.
J. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisania
deklaracji. Dokumentem wykazującym upoważnienie do podpisywania deklaracji jest np.: pełnomocnictwo
(opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. nr 225 poz.
1635), prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty
mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu
nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. W
przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z
deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł)

Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji
można zwrócić się do pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pelplin: (58/536-12-61
wew.49 lub 25)

