Załącznik do Uchwały III/20/18
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 20 grudnia 2018 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Podstawa
prawna:

Składający:

Termin
składania:
Miejsce
składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U.2018.1454z późn. zm.)
Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach
administracyjnych Gminy Mały Płock, poprzez których rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie
14 dnia od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Gminy Mały Płock
ul. Jana Kochanowskiego 15
18 – 516 Mały Płock

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Mały Płock,

18 – 516 Mały Płock,

ul. Jana Kochanowskiego 15

B. OBOWIĄZEK ZŁÓŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)




PIERWSZA DEKLARACJA
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI - ………………………………………..
(dzień – miesiąc – rok)

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)






OSOBA FIZYCZNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
OSOBA PRAWNA
INNY PODMIOT ……………………………………………………………………………………………..

Nazwisko/Pełna nazwa*

Pierwsze imię:

Drugie imię:

Data urodzenia:

Imię ojca:

Imię matki

Numer PESEL: (w przypadku osób fizycznych)

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Regon*:

NIP*:

KRS*:

__-__-____

*

(w przypadku pozostałych podmiotów nie będących osobami fizycznymi)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
Gmina:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer domu:

F. ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI W E.
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Numer lokalu:

Poczta:

G. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Nazwisko/Pełna nazwa*

Pierwsze imię:

Drugie imię:

Data urodzenia:

Imię ojca:

Imię matki

Numer PESEL: (w przypadku osób fizycznych)

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Regon*:

NIP*:

KRS*:

__-__-____

*

(w przypadku pozostałych podmiotów nie będących osobami fizycznymi)

H. ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI W E.
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Numer lokalu:

Poczta:

I. OŚWIADCZAM,ŻĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚĆ E NINIEJSZEJ
DEKLARACJI ODPADY BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓD: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez
postawienie znaku „X”)

 SELEKTYWNY

 NIESELEKTYWNY

J. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Mały Płock w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

Oświadczam, że: Na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje
…………. osób/osoby.
(Należy podać liczbę mieszkańców)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
Liczba osób ……..…..…..x stawka opłaty ………….…… = kwota ……..…..….. zł
(słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………...)

K. OŚWIADCZENIE I INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH:
Do niniejszej deklaracji załączono
 Oświadczenie o stanie zamieszkania nieruchomości – dotyczy nieruchomości, w których zamieszkuje inna liczba
osób niż jest zameldowana na pobyt stały.
 Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania/ zaświadczenie szkoły lub
placówki oświatowej/uczelni;
 Oświadczenie wskazujące osobę / y pozostające poza granicami kraju;
 Oświadczenie wskazujące osobę/ y zamieszkałe poza granicami Gminy Mały Płock na terenie Polski;
 Oświadczenie wskazujące osobę/ y zamieszkałe na terenie Gminy Mały Płock pod adresem innym niż
zameldowania;
 Oświadczenie wskazujące osobę zmarłą;
 Inne …………………………………………...……………………………………………………………………
Pouczenie: * zaznaczyć właściwie poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych. (Dz.U.2018.1000 z późn. zm..)

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

…………………………………………………..
(miejscowość i data)

…..…………………………………………………..
(czytelny podpis)

M. ADNOTACJE ORGANU (data i podpis przyjmującego formularz)

……………………………………..
(data)

……………………….................................
(podpis)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U.2018.1314 ze zmianami).

Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mały Płock deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta
Gminy Mały Płock 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.
3. Niezłożenie deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Właściciel nieruchomości, a w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej organ reprezentujący te
jednostki, składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty.
5. Opłatę należy wnosić bez wezwania w terminie co miesiąc do 5 dnia miesiąca następującego po
miesiącu odbioru odpadów na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku w
tytule podając imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości na której
powstają odpady.
Objaśnienia:
1) sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli, w przypadku zaznaczenia kwadratu
„selektywny” nie wywiązywanie się z obowiązku selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gromadzenie i odbieranie odpadów
komunalnych w sposób zmieszany (nieselektywny) wraz z zaległymi odsetkami.
2) w przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć
odrębne deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.
2) przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie
zamieszkałą lub zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób.
3 3) w przypadku gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny należy wybrać niższą
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

