Załącznik do Uchwały Nr XXXV/196/13
Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ,DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 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 na terenie Gminy Turek.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okolicznośći powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 Pierwsza deklaracja  zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: _____-_____-__________)
(dzień-miesiąc-rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

właściciel
współwłaściciel

 użytkownik wieczysty
 inny podmiot (jaki) …………….…………

D. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

Numer PESEL

Numer NIP

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Gmina

Powiat

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

D.2. ADRES NIERUCHOMOSCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY
Gmina

Nr domu

TUREK

Miejscowość

Ulica

Nr lokalu

Nr ewid. działki
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Nr lokalu
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E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje* : ……..…………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części D.2. odpady komunalne będą zbierane i gromadzone
w sposób ( zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

SELEKTYWNY (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji,
odpady zmieszane)

NIESELEKTYWNY (odpady komunalne nie poddane segregacji- odbierane jako zmieszane odpady komunalne)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
..………………………

X

…………………………..

stawka opłaty

=

…………………………….

ilość osób zamieszkujących

** (patrz objaśnienia)

miesięczna opłata

nieruchomość

E.2. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji odpady będą zbierane
i gromadzone w sposób





SELEKTYWNY

ZMIESZANY

Odpady komunalne zbierane i gromadzone są w następujących pojemnikach:
1)

0,12 m3 ………….szt.

2)

0,24 m3 ………… szt.

3)

1,1 m3 …………..szt.

4)

7 m3 ……………szt.

(należy wpisać ilość poszczególnych pojemników)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
0,12 m3

..………………………

X

stawka opłaty

…………………………..

=

ilość pojemników

…………………………….
miesięczna opłata

*** (patrz objaśnienia)

0,24 m3

..………………………

X

stawka opłaty

…………………………..

=

ilość pojemników

…………………………….
miesięczna opłata

*** (patrz objaśnienia)

1,1m

3

.…………….…………

X

stawka opłaty

…………………………..

=

ilość pojemników

…………………………….
miesięczna opłata

*** (patrz objaśnienia)

7,0 m3

....……………………… X
stawka opłaty
*** (patrz objaśnienia)

…………………………..
ilość pojemników
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=

…………………………….
miesięczna opłata

F. INFORMACJA NA TEMAT ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
1. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.2. niniejszej deklaracji:





wyposażona jest w kompostownik i kompostowane będą w nim odpady ulegające biodegradacji (należy wypełnić załącznik nr 1 )
nie jest wyposażona w kompostownik, ale zbierane selektywnie odpady ulegające biodegradacji będę wykorzystywał/a dla
potrzeb prowadzonego gospodarstwa rolnego (należy wypełnić załącznik nr 2 )
będę oddawał/a odpady ulegające biodegradacji do firmy odbierającej odpady komunalne

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS
Imię

Nazwisko

Czytelny podpis
Miejscowość i data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

………………………………………………………………………………………………………..

H. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi

Data (dzień - miesiąc - rok)

Podpis przyjmującego deklarację
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).

Objaśnienia:

*

art. 25 Kodeksu Cywilnego - miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu.

** za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny obowiązuje stawka 5,00 zł
za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (jako zmieszane) obowiązuje stawka 10,00 zł

*** stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
STAWKA OPŁATY za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
ZMIESZANY

SELEKTYWNY

•

0,12 m3 (120 l.) – 24 zł.

•

0,12 m3 (120 l.) - 12 zł.

•

0,24 m3 (240 l.) - 48 zł.

•

0,24 m3 (240 l.) - 26 zł.

•

1,1 m3 (1100 l.) - 150 zł.

•

1,1 m3 (1100 l.) - 75 zł.

•

7,0 m3 (7000 l.) - 800 zł.

•

7,0 m3 (7000 l.) - 460 zł.

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, bez wezwania w łącznej wysokości za
dwa miesiące kalendarzowe w terminach: do 15 lutego, do 15 kwietnia, do 15 czerwca, do 15 sierpnia,
do 15 października, do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy TurekRejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, Oddział Turek, Nr 14 8557 0009 0800 0910 2008 0001
lub w kasie Urzędu Gminy Turek.
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Załącznik nr 1 - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
…………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………………….
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
dotyczące kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na własnej nieruchomości
Oświadczam, że na terenie nieruchomości położonej w miejscowości .........................................., przy
ul..................................... nr............. , nr ewid. działki……………… prowadzone jest kompostowanie
odpadów
ulegających
biodegradacji
do
własnego
kompostownika
–
zgodnie
z przepisem § 4 ust. 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek. Oświadczam,
że będę realizował/a obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał/a uzyskany materiał dla
własnych potrzeb.
Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości dla sąsiedniej nieruchomości.
Kompostownik winien być zlokalizowany zgodnie z wymaganiami § 36 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).
Ww. nieruchomość zamieszkuje (użytkuje) .................. osób.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
.
.............................................................
(data i podpis)

Załącznik nr 2 - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
…………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………………….
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
WIADCZENIE
dotyczące zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji na własnej
nieruchomości
Oświadczam, że na terenie nieruchomości położonej w miejscowości ..........................................,
przy ul..................................... nr............. , nr ewid. działki……………… zbierane selektywnie odpady
ulegające biodegradacji będę wykorzystywał/a dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa rolnego,
zgodnie z przepisem § 4 ust. 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
Oświadczam, że będę realizował/a obowiązek w sposób zgodny z zasadami i przepisami odrębnymi.
Ww. nieruchomość zamieszkuje (użytkuje) .................. osób.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
.
............................................................
(data i podpis)
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