Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2016
Rady Gminy Tczew z dnia 30 listopada 2016 r.

1. PESEL/REGON 1

DO-4

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 250).

Składający

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej w granicach administracyjnych
gminy Tczew. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie albo użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania

Urząd Gminy Tczew ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY TCZEW
ul. Lecha 12
83-110 Tczew
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując „x” )
pierwsza deklaracja - data zamieszkania: ...........................
nowa deklaracja – zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty3 – data zmiany: ..........................
nowa deklaracja – zmiana danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty4 – data zmiany: .......................
korekta deklaracji5 – data korekty: ............................
ustanie obowiązku uiszczania opłaty – data ustania obowiązku: ....................................

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
3. Rodzaj posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując „x”)
właściciel
współwłaściciel
jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie albo użytkowaniu
użytkownik wieczysty
inny podmiot władający nieruchomością
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując „x”)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.2.1. Osoba fizyczna (adres zamieszkania)
5. Nazwisko i imię
6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

16. Numer telefonu (dobrowolnie)

12. Nr lokalu

17. Adres poczty elektronicznej (dobrowolnie)

D.2.2. Pozostałe podmioty (adres siedziby)
18. Nazwa pełna

19. Nazwa skrócona

20. Miejscowość

21. Ulica

22. Nr domu

23. Nr lokalu

24. Numer telefonu (dobrowolnie)

25. Adres poczty elektronicznej (dobrowolnie)

26. Osoby upoważnione do reprezentacji6:
…........................................................................................................................... ...............................................................
…............................................................................................................................ ..............................................................
…............................................................................ podstawa umocowania …...................................................................
…............................................................................ podstawa umocowania …...................................................................
…............................................................................ podstawa umocowania ….......................... .........................................
…............................................................................ podstawa umocowania …......................................... ..........................
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D.3. Adres do korespondencji jeśli jest inny niż w punkcie D.2.1. lub D.2.2.
27. Kraj

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Ulica

31. Nr domu

32. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE7
33. Ulica

34. Nr domu

35. Nr lokalu

36. Miejscowość

37. Kod pocztowy

38. Poczta

F. DANE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje następująca liczba osób:

39.

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

F.1. Sposób zbierania odpadów (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)
40. Deklaruję następujący sposób zbierania odpadów8:
selektywny

zmieszany

F.2. Obliczenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Gminy Tczew:
41.

……………………..

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 42.
............... zł/miesiąc
komunalnymi
słownie: ...................................................................
odpowiednio do złożonej deklaracji w poz. 39 jako iloczyn
…..........................................................................
poz. 39 i poz. 41
43.
Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (kwotę z poz. 42 należy pomnożyć przez 3 )9

….................. zł/kwartał
słownie: …....................................................................
…..................................................................................
…..................................................................................

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
44. Data

-

45. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

-
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Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 43 albo wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599). 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 zmiany danych dotyczących podstawy naliczenia opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę
gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
Objaśnienia:
1

Wpisać właściwy numer PESEL lub REGON.

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.
2

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. zmiana stawki opłaty,
przystąpienie lub odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 ustawy).
3

4

W przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany danych osobowych, teleadresowych itp.).

Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 §2 Ordynacji podatkowej), w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej
deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które
wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującym, w okresie którego dotyczy korekta.
5

6

Należy wpisać imię i nazwisko oraz podstawę umocowania.

7

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w drodze decyzji określi się opłatę za zbieranie odpadów zmieszanych.
8

9

Opłatę z poz. 43 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
do 31 stycznia danego roku za I kwartał,
do 30 kwietnia danego roku za II kwartał,
do 31 lipca danego roku za III kwartał,
do 31 października danego roku za IV kwartał.

Opłatę uiszcza się gotówką lub przelewem w banku obsługującym budżet gminy, w tytule podając: adres nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne oraz „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

H. ADNOTACJE ORGANU
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