POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.)

Składający:
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie
Gminy Czerwieńsk
Miejsce składania:
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 Pierwsza deklaracja



Nowa deklaracja



____ - ____ - ______
(dzień, miesiąc, rok)

____ - ____ - ______
(dzień, miesiąc, rok)

Korekta deklaracji
____- ____ - ______
(dzień, miesiąc, rok)

B. DANE DOTYCZĄCE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. DANE O SKŁADAJĄCYM DEKLARACJĘ
1. Status prawny (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 osoba fizyczna
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
2.

 osoba prawna
 spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel

 współwłaściciel

 użytkownik, najemca

 zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono odrębną własność lokali - dot. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych)

B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Nazwisko i imię (właściciela)

4. Pesel (właściciela)

3.1. Nazwisko i imię (współwłaściciela)

4.1.

Pesel (współwłaściciela)

5. Nazwa pełna

6. Nazwa skrócona

7. NIP

8. REGON

B.2.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / numer lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

18. Nr telefonu *

19. Nr telefonu *

20. E-mail *

B.2.2. ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż wskazany w części B.2.1.)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu / numer lokalu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI
Adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne oraz miejsce ustawienia pojemnika.

30. Miejscowość

31. Ulica

32. Nr domu / nr lokalu

33. Adres ustawienia pojemnika lub nr działki ewidencyjnej w przypadku braku nadania numeru domu *

C. D. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW NA TERENIE
D.
NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ

 posiadam kompostownik przydomowy

i kompostuje w
nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

 nie posiadam kompostownika przydomowego

E. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
E.1. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU
GMINY CZERWIEŃSK
34. Liczba osób zamieszkałych

35. Stawka opłaty za osobę
( pkt. 5 objaśnień )

36. Wysokość opłaty miesięcznej w zł
(poz. 34 x poz. 35):

……………………………… zł

……………………………… zł
………………………………
zł

E.2. WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
37. ( pkt. 6 objaśnień )

Wysokość zwolnienia z tytułu
posiadanego kompostownika
i kompostowania w nim
bioodpadów
…………………………………………………. zł
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
po odliczeniu zwolnienia

38. (poz. 36 – poz. 37)

………………… zł

F. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
F.1. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE (zmieszane)

0,08 m3

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(pkt 7 objaśnień)

Liczba
pojemników

Rodzaj pojemnika

39.

40.

42.

43.

45.

46.

48.

49.

51.

52.

54.

55.

57.

58.

Wysokość opłaty
miesięcznej w
zł
41.

(80 l)
………………………………zł

0,11 m3

…………………… zł
44.

(110 l)
……………………………… zł

0,12 m3

…………………… zł
47.

(120 l)
……………………………… zł

0,24 m3

…………………… zł
50.

(240 l)
……………………………… zł

1,1 m3

…………………… zł
53.

(1100 l)
……………………………… zł

7,0 m3

…………………… zł
56.

(7000 l)
……………………………… zł

16,0 m3

…………………… zł
59.

(16000 l)
……………………………… zł

Wysokość opłaty za pojemnik na odpady komunalne (suma kwot wynikających
z poz. 41, 44, 47 50, 53, 56, 59)

…………………… zł
60.
……...……………… zł

F.2. POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE GROMADZONYMI KOMUNALNYMI ODPADAMI
TYPU: PAPIER I TEKTURA
Rodzaj pojemnika /
worka

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(pkt 7 objaśnień)

Liczba
pojemników /
worków
61.

62.

64.

65.

67.

68.

Wysokość opłaty miesięcznej
w zł

63.

worek 120 l
……………………………… zł
1,1 m³

……………………………… zł
66.

(1100 l
……………………………… zł

……………………………… zł
69.

7,0 m³ (7000 l )
………………………………
zł

……………………………… zł
70.

Wysokość opłaty za pojemnik / worek na odpady typu papier i tektura (suma kwot
wynikających z poz. 63, 66, 69)

……………………… zł

F.3. POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE GROMADZONYMI KOMUNALNYMI ODPADAMI
TYPU: TWORZYWA SZTUCZNE
Rodzaj pojemnika
/worka

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(pkt 7 objaśnień)

Liczba
pojemników /
worków

71.

72.

Wysokość opłaty miesięcznej w
zł

73.

worek 120 l
……………………………… zł
74.

75.

……………………………… zł
76.

1,1 m3 ( 1100 l)
……………………………… zł
77.

78.

……………………………… zł
79.

7,0 m3 (7000 l)
……………………………… zł

……………………………… zł
80.

Wysokość opłaty za pojemnik / worek na odpady typu tworzywa sztuczne (suma kwot
wynikających z poz. 73, 76, 79)

……………………………… zł

F.4. POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE GROMADZONYMI KOMUNALNYMI ODPADAMI
TYPU: SZKŁO

Rodzaj pojemnika
/worka

Liczba
pojemników /
worków
81.

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(pkt 7 objaśnień)
82.

Wysokość opłaty miesięcznej
w zł
83.

worek 120 l
……………………………… zł
84.

85.

……………………………… zł
86.

2,5 m3 (2500 l)
……………………………… zł
Wysokość opłaty za pojemnik / worek na odpady typu tworzywa sztuczne (suma kwot
wynikających z poz. 83, 86)

……………………………… zł
87.

……………………………… zł

F.5. POJEMNIKI Z SELEKTYWNIE GROMADZOANYMI ODPADAMI TYPU:
BIOODPADY

Rodzaj
pojemnika
/worka

Liczba
pojemników /
worków
88.

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(pkt 7 objaśnień)

89.

Wysokość opłaty miesięcznej
w zł

90.
………………………………
zł

worek 120 l
91.

92.

0,24 m3 ( 240 l)

……………………………… zł
93.

……………………………… zł
……………………………… zł
94.

95.

96.

1,1 m³ ( 1100 l)
……………………………… zł

……………………………… zł

Wysokość opłaty za pojemnik / worek na odpady typu bioodpady (suma kwot wynikających z
poz. 90, 93, 96)

97.

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA POJEMNIKI / WORKI

98.

……………………………… zł
( suma kwot wskazanych w poz. 60, 70, 80, 87, 97)
……………………………… zł

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
99. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

100. Czytelny podpis osoby składającej deklarację

101.Pieczątka firmy ( nieobowiązkowo)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA ORGAN)

102. Data złożenia deklaracji ( dzień – miesiąc – rok )

103. Czytelny podpis przyjmującego deklarację

104.Data wprowadzenia deklaracji ( dzień – miesiąc – rok )

105. Czytelny podpis wprowadzającego deklarację

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1) informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Czerwieńska, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Zbieski tel. 68 321 90 52.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z. 2020 r.,
poz. 1325 ze zm.).
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie, uzyskania kopii lub
ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pana danych osobowych
nie ma zastosowania w przypadkach gdy Pana/Pani dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator, lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
7. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych
dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
8. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku.
10. Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OBJAŚNIENIA
1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 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 lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 nową deklarację w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
2. Zgodnie z art. 6o ust. 1 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 dostępne dane właściwe
dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć osobną deklarację.
4. W przypadku działania przez pełnomocnika, należy dołączyć do deklaracji dokument pełnomocnictwa.
W przypadku zabudowy wielolokalowej, deklarację składają zarządcy wspólnot (jeśli istnieją).
5. W części E.1. poz. 35 należy wybrać odpowiednią określoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z miejscowości Czerwieńsk i Płoty wynosi 29,00 zł
miesięcznie za jedną osobę,
b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pozostałych miejscowości Gminy Czerwieńsk wynosi
27,00 zł miesięcznie za jedną osobę.
6. W części E.2. poz. 37 należy wpisać stawkę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w wysokości 2,00 zł zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
7. W części: F.1., poz. 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58; F.2., poz. 62, 65, 68; F.3., poz. 72, 75, 78; F.4., poz. 82, 85 i F.5., w po z.
89, 92, 95 należy wpisać odpowiednie stawki za poszczególne pojemniki / worki w wysokości określonej w uchwale Rady
Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki za pojemnik tj.:

Pojemnik

Stawka opłaty za pojemnik w zł

worek 120 l
3
0,80 m
3
0,11 m
3
0,12 m
3
0,24 m
3
1,10 m
3
2,50 m
3
7,00 m
3
16,00 m

18,00
4,00
5,00
5,00
12,00
58,00
131,00
368,00
843,00

8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wyliczonej w części E.2., poz. 38 i w części G. poz. 98
należy wpłacać na wskazany przez Gminę Czerwieńsk indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
9. W części B.2.1.* - nieobowiązkowo.
10. W części C. poz. 33* - podać nr ewidencyjny działki z ewidencji gruntów lub nr z księgi wieczystej.
11. Minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących, w miejscowości
Czerwieńsk i Płoty:
1)
pojemniki do zbierania zmieszanych, odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałej przez:
a)
1-3 osób: jeden pojemnik o pojemności 80 L,
b)
4-5 osób: jeden pojemnik o pojemności 110 L,
c)
6 osób: jeden pojemnik o pojemności 120 L,
d)
7-12 osób: jeden pojemnik o pojemności 240 L,
e)
13-55 osób: jeden pojemnik o pojemności 1100 L,
f)
350 osób i więcej: 7000 L.
2)
Worki o pojemności co najmniej 60 L z folii LDPE lub pojemniki na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych
selektywnie na nieruchomościach zamieszkałych przez:
a)
1-3 osób: jeden worek na każdą frakcję,
b)
4-5 osób: dwa worki na każdą frakcję,
c)
6 osób: trzy worki na każdą frakcję,
d)
7-12 osób: cztery worki na każdą frakcję,
e)
13-55 osób: jeden pojemnik o pojemności 1100 L na: tworzywa sztuczne, papier i makulaturę, bioodpady i 2,5 m3
typu dzwon na szkło białe i kolorowe,
f)
350 osób i więcej: jeden pojemnik 7000 L.
12. Minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących, z pozostałych miejscowości
Gminy Czerwieńsk:
1)
pojemniki do zbierania zmieszanych, odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałej przez:
a)
1-6 osób: jeden pojemnik o pojemności 80 L,
b)
7-9 osób: jeden pojemnik o pojemności 110 L,
c)
10 osób: jeden pojemnik o pojemności 120 L,
d)
11-20 osób: jeden pojemnik o pojemności 240 L,
e)
21-91 osób: jeden pojemnik o pojemności 1100 L,
f)
583 osób i więcej: 7000 L.
2)
Worki o pojemności co najmniej 60 L z folii LDPE lub pojemniki na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych
selektywnie zamieszkałej przez:
a)
1-6 osób: dwa worki na każdą frakcję,

b)
7-9 osób: trzy worki na każdą frakcję,
c)
10 osób: cztery worki na każdą frakcję,
d)
11-12 osób: pięć worków na każdą frakcję,
e)
21-91 osób: jeden pojemnik o pojemności 1100 L na: tworzywa sztuczne, papier i makulaturę, bioodpady i 2,5 m3
typu dzwon na szkło białe i kolorowe,
13. Minimalna pojemność pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne musi uwzględniać następującą miesięczną
ilość wytwarzanych odpadów:
1) dla placówek oświatowych – 4 L odpadów komunalnych na każdego ucznia/dziecko i 4 L odpadów komunalnych na
każdego pracownika,
2) w lokalach gastronomicznych: 20 L odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w
tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
3) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych: 8 L odpadów komunalnych na jednego pracownika,
4) w lokalach handlowych: 10 L odpadów komunalnych na 10 m2 powierzchni całkowitej,
5) w ośrodkach zdrowia, bankach, urzędach i innych obiektach użyteczności publicznej: 4 L odpadów komunalnych na
jednego pracownika,
6) w domkach letniskowych, na polach campingowych i namiotowych, działkach rekreacyjnych itp.: 20 L odpadów
komunalnych na jedno miejsce noclegowe,
7) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie: 15 L odpadów komunalnych na jedno łóżko,
8) Zarządcy ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia kompleksów działkowych w pojemniki na odpady
komunalne: 20 L odpadów komunalnych na każdą działkę wchodzącą w skład ogrodów działkowych, w okresie od 1
marca do 31 października.

