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Poz. 1051
UCHWAŁA NR IV/16/18
RADY GMINY CZERWIN
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ) oraz
art. 6m ust. 1 i 2, art. 6n
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1454) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czerwin
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie
Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, w następujących terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XX/27/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Tyszka
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Załącznik do uchwały Nr IV/16/18
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2018 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1454).
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czerwin,
na których zamieszkują mieszkańcy.
Termin składania:
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc
w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania:
Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
1.Wójt Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące powstanie obowiązku złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwe pole)
□ pierwsza deklaracja

□ nowa deklaracja

deklaracja obowiązuje od dnia

□ korekta deklaracji

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r. (należy podać dzień-miesiąc- rok)

□ zgłoszenie czasowego powstawania odpadów od _ _ - _ _ - _ _ _ _ r. do _ _ -_ _ - _ _ _ _ r.
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
3. Podmiot składający deklarację (zazanczyć właściwe pole)
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ zarząd wspólnoty mieszkaniowej
□ inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/DANE NIERUCHOMOŚCI
4. Typ podmiotu składąjacego deklarację ( zaznaczyć właściwe pole)
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
5. IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA OSOBY PRAWNEJ ( jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej)

6. IDENTYFIKATOR podatkowy ( PESEL/NIP/REGON)

E. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
7. KRAJ
8. WOJEWÓDZTWO
10. GMINA
11. ULICA

9. POWIAT
12. NR
DOMU
16. POCZTA

13. NR LOKALU

14. MIEJSCOWOŚĆ
15. KOD POCZTOWY
17. NR TELEFONU
18. E-MAIL
F . ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić jeśli jest inny niż
adres zamieszkania)
19. KRAJ
20. WOJEWÓDZTWO
21. POWIAT
22. GMINA
23. ULICA
24. NR DOMU
25. MIEJSCOWOŚĆ
26. KOD POCZTOWY
27. POCZTA
G. ADRES KORESPONDENCJI/ADRES SIEDZIBY (wypełnić jeżeli jest inny, niż adres podany w części E)
28. KRAJ
29. WOJEWÓDZTWO
30. POWIAT
31. GMINA
32. ULICA
33. NR DOMU
34. NR LOKALU
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35. MIEJSCOWOŚĆ
36. KOD POCZTOWY
37. POCZTA
H. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób zbiórki odpadów (zaznaczyć właściwe pola)
38. □ Selektywnie
39. □ Nieselektywnie
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji znajduje się następująca liczba :
a) gospodarstw domowych liczących 1 osobę

..................................

b) gospodarstw domowych liczących 2 osoby i więcej
..................................
I.WYLICZANIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba gospodarstw
Stawka opłaty
Wysokość miesięcznej opłaty
domowych liczących 1 osobę
x
=
....................................
............................................. zł
............................................ zł
Liczba gospodarstw
Stawka opłaty
Wysokość miesięcznej opłaty
domowych liczących 2 osoby
x
i więcej
=
............................................ zł
........................................... zł
...................................
Razem wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
............................................ zł
J. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
40. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)
41. Podpis/Podpisy (pieczęć) właściciela
nieruchomości/osoby/osób reprezentujących
właściciela nieruchomości
..................................................................................
( miejscowość, data)
..................................................................................
(czytelny podpis)
K. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu
L. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1314) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacenia
w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
M. DODATKOWE OBJAŚNIENIA
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Czerwin 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.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wlaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanaie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Czerwin określa w drodze decyzji wysokość opłaty za
gospodarowanie odapadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy
metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca
kwartału kalendarzowego. Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwin nr 23 8923
1034 0305 4800 2003 0001.
* niepotrzebne skreślić

