UCHWAŁA NR 516/XXX/2012
Rady Miasta Płocka

z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r., poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011
roku Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) RADA MIASTA PŁOCKA uchwala, co następuje :
§1
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w
niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć
dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym
niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy, w przypadku osób
przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.
§2
Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
w Urzędzie Miasta Płocka w terminie:
1) 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr ………………….
Rady Miasta Płocka
z dnia ……………………………

1. PESEL / REGON

DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2. Dzień - Miesiąc – Rok
______-______-____________

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. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne w
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pierwszy termin składania do 31 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14
dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
Urząd Miasta Płocka (osobiście lub pocztą)

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

B. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja

Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ____-____-________)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości wspólnej

1

Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Nazwisko rodowe

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

10. Imię ojca

11. Imię matki

______-______-__________
12. Nr telefonu

13. Adres e-mail

D.2. Pozostałe podmioty
14. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna

15. Nazwa skrócona

16. Nr KRS/NIP
18. Nr telefonu

17. Klasa PKD

19. Adres e-mail

1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością
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20. Osoby upoważnione do reprezentowania:

2

podstawa umocowania

podstawa umocowania

podstawa umocowania

podstawa umocowania

Sposób reprezentacji:

3

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 4
21. Ulica

22. Nr domu

23. Nr lokalu

24. Osiedle

25. Kod pocztowy

26. Nr ewid. nieruchomości w rejestrze
gruntów

D.4. ADRES KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3
28. Województwo

27. Kraj

30. Gmina

31. Ulica

34. Miejscowość

29. Powiat

32. Nr domu

35. Kod pocztowy

33. Nr lokalu

36. Poczta

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 5
selektywny

zmieszany

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Płocka w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
– SPOSÓB SELEKTYWNY

37.

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Płocka w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
– SPOSÓB ZMIESZANY

38.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 37 lub 38 należy pomnożyć przez liczbę osób
6
wskazaną w poz. 39)

zł / osobę

zł / osobę
39.
ilość osób
40.
zł / miesiąc

Miejscem zamieszkania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości,
co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami,
leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi”.
2
3
4
5
6

Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa
spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) .
Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy
organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.
opłatę z pozycji 40 należy wpłacać bez wezwania, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy PKO BP S.A.
o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043 Urzędu Miasta Płocka, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
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F. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Oświadczam, iż na nieruchomości wykazanej w części D.3. prowadzona jest działalność gospodarcza
TAK

NIE

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Powyższe dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej skarbowej
wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 111 poz. 735).

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Płocka.

Na nieruchomości znajduje się kompostownik:

7

TAK

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

NIE

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

H. ADNOTACJE

7

Dane potrzebne do celów statystycznych

3/4

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Prezydenta Miasta Płocka o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31.03.2013r. lub
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową
deklarację do Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
4. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza
miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w § 2 uchwały Rady Miasta Płocka
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta
Płocka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
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