UCHWAŁA NR 103/VI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

o

wysokości

opłaty

za

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1, ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock
zamieszkujący
poza
jej
granicami
zobowiązani
są
złożyć
oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w innej gminie,
kraju.
3. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w formie elektronicznej w formacie XML, odpowiada wzorowi
deklaracji w wersji papierowej określonej załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z
późn. zm.), podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
certyfikatu wystawionego przez Lokalne Centrum Certyfikacji Urzędu
Miasta Płocka albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z
późn. zm.).
5. Deklaracja, o której mowa w ust. 4 jest przesyłana z wykorzystaniem
Płockiej
Platformy
Elektronicznej
e-Urząd
lub
Platformy
Usług
Elektronicznych e-PUAP.
6. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokument XML, o którym mowa w ust. 3, zgodny jest ze schematami
publikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.

§2
Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości (składający
deklarację) zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Płocka w terminie:
1) do 15 maja 2015 r. - w przypadku właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2) do 15 maja 2015 r. - w przypadku właścicieli nieruchomości, na których
w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części niezamieszkałych, a na
których powstają odpady komunalne
3) do 15 maja 2015 r. - w przypadku spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych,
4) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych albo zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka
§4
Traci moc Uchwała Nr 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
składanej
przez
właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz Uchwała nr 590/XXXIV/2013 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z
późn. zm.).
Składający: Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania: Pierwsza deklaracja w przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części niezamieszkałych, a
na których powstają odpady komunalne oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, do 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej
wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty.

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Prezydent Miasta Płocka, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1
1. Dzień – miesiąc – rok
_____ - ______ - ___________

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe
pole i podać datę zaistnienia zmian)
2. pierwsza deklaracja, data powstania obowiązku ponoszenia opłaty …................................................................
3. nowa (kolejna) deklaracja, data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji ….............................................
cz. H)

□ zbycie nieruchomości

□ zmiana danych

□ inne (wypełnić

4. □ korekta deklaracji uprzednio złożonej, data złożenia korekty …................................... (wypełnić cz. H)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko / pełna nazwa podmiotu składającego deklarację innego niż osoba fizyczna

6. Pierwsze imię, drugie imię

7. Imię ojca

8. Imię matki

9. Identyfikator PESEL/REGON

10. Adres e-mail

11. Nr telefonu

12. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ zarządca nieruchomości

□ najemca, dzierżawca
□ inny podmiot władający nieruchomością:
…................................

C. 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
13. Ulica

14. Nr domu

16. Rodzaj nieruchomości
□ zamieszkała (wypełnić tylko cz. E)
□ niezamieszkała, a powstają odpady
komunalne
(wypełnić tylko cz. F)
□ w części zamieszkała i w części
niezamieszkała
(wypełnić cz. E i cz. F)

15. Nr lokalu

17. Na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza:
□ tak
□ nie
18. Prowadzona działalność:
□ generuje odpady komunalne na
terenie nieruchomości (wypełnić
część F).
□ nie generuje odpadów
komunalnych (wypełnić cz. I)

□ obsługa biurowa działalności
gospodarczej prowadzona jest w
części lokalu mieszkalnego (nie
wypełniać cz. F).

19. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma nr porządkowego, proszę podać dane geodezyjne (obręb, arkusz i numer działki):

C. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w C. 2.)
20. Kraj
23. Gmina
27. Miejscowość

21. Województwo
24. Ulica
28. Kod pocztowy

22. Powiat
25. Nr domu

26. Nr lokalu

29. Poczta
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D. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – dotyczy wypełniających część E., część F lub jednocześnie część E. i
F.).
30. Oświadczam, że odpady na nieruchomości (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ będą zbierane i odbierane w sposób selektywny
selektywny

□

nie będą

zbierane i odbierane w sposób

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ.
Stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

31.
zł

Stawka opłaty za odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny

32.
zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.2.

33.

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.

Stawka za pojemnik w zależności od Deklaruję do zapłaty za
sposobu oddawania odpadów
miesiąc
(a x b x c lub a x b x d)
Liczba opróżnień w
Selektywny [zł]
Nie selektywny [zł]
na miesiącu

Ilość odpadów komunalnych
Typ
Liczba
pojemnika/pojemność pojemników
pojemnika [l lub m3] odpady

Kontener

Pojemnik

a

b

c

d

120 l

35
.

43
.

51.

59.

67.

240 l

36
.

44
.

52.

60.

68.

770 l

37
.

45
.

53.

61.

69.

1100 l

38
.

46
.

54.

62.

70.

4 m3

39
.

47
.

55.

63.

71.

7 m3

40
.

48
.

56.

64.

72.

10 m3

41
.

49
.

57.

65.

73.

42
.

50
.

58.

66.

74.

Pojemnik podziemny
bez względu na
pojemność

Miesięczna kwota opłaty

75.

G. ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, W CZĘŚCI
STANOWIĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.
Suma opłaty z poz. 34 i/lub 75.

76
.

H. PISEMNE UZASADNIENIE ZMIANY – jeśli w części B. został wypełniony punkt 3 LUB PISEMNE WYJAŚNIENIE ZŁOŻENIA
KOREKTY – jeśli w części B. został zaznaczony punkt 4.
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I. PISEMNE UZASADNIENIE/WYJAŚNIENIE – jeśli w części C.2. został zaznaczony punkt 18 „nie generuje odpadów
komunalnych”.

J. ZAŁĄCZNIKI

□ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

_____________________________
miejscowość

________________________
data

________________________________________
czytelny podpis

L. POUCZENIE
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.)
Ł. ADNOTACJE URZĘDU

Objaśnienia:
1. Część A. – Adresat i miejsce składania deklaracji – należy podać datę złożenia deklaracji.
2. Część B. - Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji - W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych należy w poz. 2 podać datę zaistnienia tego zdarzenia. W
przypadku zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zmiana ilości osób, sposób postępowania z odpadami, wielkość pojemnika), należy zaznaczyć w poz. 3 odpowiedni
kwadrat, podać datę zaistnienia zmiany, a w przypadku zaznaczenia kwadratu „inne” - należy również wypełnić część H. W przypadku
składania korekty deklaracji złożonej wcześniej (np. błędne dane) należy zaznaczyć poz. 4 oraz pisemnie uzasadnić przyczynę
złożenia korekty w części H.
3. Część C. - Składający deklarację - W części C.1. należy podać dane identyfikacyjne składającego deklarację. Wypełniając
deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL lub REGON. Numer PESEL wpisują do
deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. W przypadku osób prawnych należy podać REGON. Część C.2. - Adres nieruchomości, na
której powstają odpady komunalne. Należy podać ulicę, numer domu (i/lub lokalu), na której powstają odpady komunalne. Właściciele
nieruchomości wielolokalowych załączają do deklaracji wykaz lokali objętych deklaracją. W poz. nr 16 należy wskazać do jakiego
rodzaju nieruchomości należy wskazana w części C.2. nieruchomość. Nieruchomość „zamieszkała” to nieruchomość, na której stale
lub czasowo zamieszkują mieszkańcy (domki jednorodzinne, budynki
wielolokalowe). Nieruchomość „niezamieszkała, a
powstają odpady komunalne” to nieruchomość, na której nie zamieszkują
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Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia:
1. Część A. – Adresat i miejsce składania deklaracji – należy podać datę złożenia deklaracji.
2. Część B. - Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji - W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych należy w poz. 2 podać datę zaistnienia tego zdarzenia. W
przypadku zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zmiana ilości osób, sposób postępowania z odpadami, wielkość pojemnika), należy zaznaczyć w poz. 3 odpowiedni
kwadrat, podać datę zaistnienia zmiany, a w przypadku zaznaczenia kwadratu „inne” - należy również wypełnić część H. W przypadku
składania korekty deklaracji złożonej wcześniej (np. błędne dane) należy zaznaczyć poz. 4 oraz pisemnie uzasadnić przyczynę
złożenia korekty w części H.
3. Część C. - Składający deklarację - W części C.1. należy podać dane identyfikacyjne składającego deklarację. Wypełniając
deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL lub REGON. Numer PESEL wpisują do
deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. W przypadku osób prawnych należy podać REGON. Część C.2. - Adres nieruchomości, na
której powstają odpady komunalne. Należy podać ulicę, numer domu (i/lub lokalu), na której powstają odpady komunalne. Właściciele
nieruchomości wielolokalowych załączają do deklaracji wykaz lokali objętych deklaracją. W poz. nr 16 należy wskazać do jakiego
rodzaju nieruchomości należy wskazana w części C.2. nieruchomość. Nieruchomość „zamieszkała” to nieruchomość, na której stale
lub czasowo zamieszkują mieszkańcy (domki jednorodzinne, budynki
wielolokalowe). Nieruchomość „niezamieszkała, a
powstają odpady komunalne” to nieruchomość, na której nie zamieszkują
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mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych – bytowych (np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne,
zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, targowiska, cmentarze itp.). Nieruchomość „w
części niezamieszkała i w części zamieszkała” oznacza nieruchomość, w którym jednocześnie stale lub czasowo przebywają
mieszkańcy i jednocześnie nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. domek
jednorodzinny - na parterze prowadzona jest działalność gospodarcza, na piętrze zamieszkują mieszkańcy). W poz. nr 17 należy
zaznaczyć, czy na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku zaznaczenia kwadratu „tak” należy
przejść do poz. 18. W przypadku generowania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy wypełnić Część F., w której
należy zadeklarować potrzebną ilość pojemników określonej wielkości oraz częstotliwość wywozu, a następnie przemnożyć przez
stawkę za pojemnik. W przypadku nie generowania odpadów komunalnych (specyficzna działalność gospodarcza np. logopeda,
informatyk), należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz wypełnić część I, określając rodzaj działalności. W przypadku prowadzenia w
części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej – nie należy zatem wypełniać części F.
Część C.3. - Adres do
korespondencji – należy wypełnić tylko w przypadku, gdy jest on inny niż wskazany w C.2.
4. Część D. Oświadczenie składającego deklarację – należy określić, w jaki sposób gromadzone są i oddawane odpady komunalne.
5. Część E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej. Część E. wypełniają osoby będące
właścicielami nieruchomości zamieszkałych. W poz. 33 należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość
oraz pomnożyć przez stawkę podaną w poz. 31, jeśli został w poz. 30 został zaznaczony kwadrat „zbierane i odbierane w sposób
selektywny” lub przez stawkę podaną w poz. 32, jeśli w poz. 30 została zaznaczony kwadrat „nie będą zbierane i odbierane w
sposób selektywny”. Iloczyn należy wpisać w poz. 34 oraz w poz. 76, jeśli deklaracja dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych.
6. Część F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne. Część F. wypełniają osoby będą właścicielami nieruchomości niezamieszkałych. Ilość pojemników do zbiórki
odpadów komunalnych oraz ich pojemność powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych na nieruchomości odpadów. Wyliczenie
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich
pojemników o określonej pojemności i ilości opróżnień w miesiącu oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zależności od sposobu oddawania odpadów komunalnych. W przypadku posiadania pojemników o różnych pojemnościach należy
przemnożyć każdą z pozycji przez wybraną stawkę (w zależności od wybranej opcji w poz. 30), następnie zsumować miesięczną
kwotę opłaty w poz. 75. Jeśli deklaracja dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałej, kwotę opłaty należy wpisać również w poz.
76.
7. Część G. Łączna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej, w części stanowiącej
nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku posiadania nieruchomości w
części zamieszkałej, a w części stanowiącej nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
należy wypełnić zarówno część. E, jak i część. F. W poz. 76 należy wpisać opłatę wykazaną w poz. 34 lub w poz. 75, lub sumę tych
dwóch pozycji. Obliczoną wysokość opłaty należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Płocka w kasie lub na podany rachunek
bankowy.
8. Część. H. Pisemne uzasadnienie zmiany - W przypadku zaznaczenia w części B „inne”, będące przyczyną złożenia nowej (kolejnej)
deklaracji lub też złożenia korekty deklaracji (np. w przypadku podania błędnych danych osobowych, błędnego adresu itp.), należy
złożyć pisemne uzasadnienie zmiany lub wyjaśnienie złożenia korekty.
9. Część I. Pisemne uzasadnienie/Wyjaśnienie - W przypadku zaznaczenia w części C.2. w poz. 18 „nie generuje odpadów
komunalnych”, należy złożyć pisemne uzasadnienie/wyjaśnienie sytuacji. Brak generowania odpadów komunalnych w działalności
gospodarczej może być związany z jej charakterem np.: psycholog, logopeda, informatyk.
10. Część J. Załączniki. Należy załączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez
pełnomocnika.
11. Część K. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację. Należy wypełnić pola
„miejscowość” oraz „data”, oraz złożyć czytelny podpis.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wnio:Dokument xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://www.ump.pl/wzor/2015/03/23/50"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
<wnio:Tytul>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</wnio:Tytul>
<wnio:Podstawa_prawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zmianami)</wnio:Podstawa_prawna>
<wnio:Skladajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady
komunalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.</wnio:Skladajacy>
<wnio:Termin>Do 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie
obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub
osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty.</wnio:Termin>
- <wnio:TrescDokumentu kodowanie="XML" format="application/xml" rodzaj="wniosek">
- <wnio:Wartosc>
- <wnio:RodzajWniosku>
<wnio:DataDokumentu/>
<wnio:TytulDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</wnio:TytulDokumentu>
</wnio:RodzajWniosku>
- <wnio:TrescWniosku>
- <wnio:Adresat>
- <wnio:TrescDokumentu>
- <wnio:Wartosc>
- <wnio:RodzajWniosku>
<wnio:DataDokumentu>23-03-2015</wnio:DataDokumentu>
</wnio:RodzajWniosku>
- <wnio:TrescWniosku>
<wnio:MiejsceSkladania>Prezydent Miasta Płocka, 09-400 Płock, pl.
Stary Rynek 1</wnio:MiejsceSkladania>
</wnio:TrescWniosku>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Adresat>
- <wnio:Okolicznosci>
<wnio:Pierwsza>19-03-2015</wnio:Pierwsza>
<wnio:Kolejna>20-03-2015</wnio:Kolejna>
<wnio:CelZlozenia>zmiana danych</wnio:CelZlozenia>
<wnio:Korekta>20-03-2015</wnio:Korekta>
</wnio:Okolicznosci>
- <wnio:DaneIdentyfikacyjne>
- <wnio:TrescDokumentu>
- <wnio:Wartosc>
- <wnio:TrescWniosku>
- <wnio:DaneIdentyfikacyjne>
- <wnio:Osoba>
<wnio:Nazwisko>Kowalski</wnio:Nazwisko>
<wnio:Imie>Adam</wnio:Imie>
<wnio:Imieojca>Jan</wnio:Imieojca>
<wnio:Imiematki>Janina</wnio:Imiematki>
<wnio:Pesel>012345678910</wnio:Pesel>
<wnio:Email>jan@plock.eu</wnio:Email>
<wnio:Telefon>123456789</wnio:Telefon>
<wnio:RodzajPodmiotu>właściciel</wnio:RodzajPodmiotu>
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</wnio:Osoba>
- <wnio:DaneNieruchomosci>
<wnio:Ulica>Miła</wnio:Ulica>
<wnio:NrDomu>187</wnio:NrDomu>
<wnio:NrLokalu>54</wnio:NrLokalu>
<wnio:Rodzajn>w częsci zamieszkała i w części
niezamieszkała (cz. E i F)</wnio:Rodzajn>
<wnio:Dzialalnoscgosp>tak</wnio:Dzialalnoscgosp>
<wnio:Rodzajdzialalnosci>generuje odpady komunalne na
terenie nieruchomości (wypełnić cz. F)
</wnio:Rodzajdzialalnosci>
<wnio:NrEwidenyjny>123/14</wnio:NrEwidenyjny>
</wnio:DaneNieruchomosci>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
</wnio:TrescWniosku>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
- <wnio:AdresKorespondencji>
- <wnio:Adres>
<wnio:Kraj>Polska</wnio:Kraj>
<wnio:Wojewodztwo>Mazowieckie</wnio:Wojewodztwo>
<wnio:Powiat>Płock</wnio:Powiat>
<wnio:Gmina>Płock</wnio:Gmina>
<wnio:Ulica>Otolińska</wnio:Ulica>
<wnio:Budynek>178</wnio:Budynek>
<wnio:Lokal>1</wnio:Lokal>
<wnio:Miejscowosc>Płock</wnio:Miejscowosc>
<wnio:KodPocztowy>09-407</wnio:KodPocztowy>
<wnio:Poczta>Płock</wnio:Poczta>
</wnio:Adres>
</wnio:AdresKorespondencji>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
<wnio:Oswiadczenie/>
- <wnio:Oplaty>
<wnio:StawkaSelektywny>11</wnio:StawkaSelektywny>
<wnio:LiczbaOsob>3</wnio:LiczbaOsob>
<wnio:KwotaOplaty>33</wnio:KwotaOplaty>
</wnio:Oplaty>
<wnio:Oplaty2/>
<wnio:Oplata/>
<wnio:Zmiany/>
<wnio:Uzasadnienie1/>
<wnio:Zalaczniki/>
<wnio:Oswiadczenia/>
<wnio:Pouczenie/>
- <wnio:Oplaty2>
<wnio:Poj120l>7</wnio:Poj120l>
<wnio:Poj240l>6</wnio:Poj240l>
<wnio:Poj770l>5</wnio:Poj770l>
<wnio:Poj1100l>4</wnio:Poj1100l>
<wnio:Kon4>3</wnio:Kon4>
<wnio:Kon7>2</wnio:Kon7>
<wnio:Kon10>1</wnio:Kon10>
<wnio:PojPodziemny>1</wnio:PojPodziemny>
<wnio:Opr120l>2</wnio:Opr120l>
<wnio:Opr240l>2</wnio:Opr240l>
<wnio:Opr770l>1</wnio:Opr770l>
<wnio:Opr1100l>1</wnio:Opr1100l>
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-

-

-

-

<wnio:Opr4>1</wnio:Opr4>
<wnio:Opr7>1</wnio:Opr7>
<wnio:Opr10>1</wnio:Opr10>
<wnio:Opr_pod>1</wnio:Opr_pod>
<wnio:Stawka120l>1</wnio:Stawka120l>
<wnio:Stawka240l>1</wnio:Stawka240l>
<wnio:Stawka770l>1</wnio:Stawka770l>
<wnio:Stawka1100l>1</wnio:Stawka1100l>
<wnio:Stawka4>1</wnio:Stawka4>
<wnio:Stawka7>1</wnio:Stawka7>
<wnio:Stawka10>1</wnio:Stawka10>
<wnio:Stawka_poj>1</wnio:Stawka_poj>
<wnio:StawkaN120l>1</wnio:StawkaN120l>
<wnio:StawkaN240l>1</wnio:StawkaN240l>
<wnio:StawkaN770l>1</wnio:StawkaN770l>
<wnio:StawkaN1100l>1</wnio:StawkaN1100l>
<wnio:StawkaN4>1</wnio:StawkaN4>
<wnio:StawkaN7>1</wnio:StawkaN7>
<wnio:StawkaN10>1</wnio:StawkaN10>
<wnio:StawkaNP>1</wnio:StawkaNP>
<wnio:Deklaruje1>1</wnio:Deklaruje1>
<wnio:Deklaruje2>1</wnio:Deklaruje2>
<wnio:Deklaruje3>1</wnio:Deklaruje3>
<wnio:Deklaruje4>1</wnio:Deklaruje4>
<wnio:Deklaruje5>1</wnio:Deklaruje5>
<wnio:Deklaruje6>1</wnio:Deklaruje6>
<wnio:Deklaruje7>1</wnio:Deklaruje7>
<wnio:Deklaruje8>1</wnio:Deklaruje8>
<wnio:Kwota>33</wnio:Kwota>
</wnio:Oplaty2>
<wnio:Oplata>
<wnio:Tekst>ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, W CZĘŚCI
STANOWIĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, A W CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</wnio:Tekst>
<wnio:Suma>33</wnio:Suma>
</wnio:Oplata>
<wnio:Zmiany>
<wnio:Pisemne_uzasadnienie>PISEMNE UZASADNIENIE ZMIANY - jeśli w
części B został wypełniony punkt 3 lub PISEMNE WYJAŚNIENIE ZŁOŻENIA
KOREKTY - jeśli w części B. został zaznaczony punkt
4</wnio:Pisemne_uzasadnienie>
- <wnio:TrescDokumentu>
- <wnio:Wartosc>
- <wnio:TrescWniosku>
<wnio:Uzasadnienie>Oczywisty błąd pisarski</wnio:Uzasadnienie>
</wnio:TrescWniosku>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Zmiany>
<wnio:Uzasadnienie1>
<wnio:Wyjasnienie>Gabinet psychologiczny</wnio:Wyjasnienie>
</wnio:Uzasadnienie1>
<wnio:Zalaczniki/>
<wnio:Oswiadczenia>
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- <wnio:TrescDokumentu>
- <wnio:Wartosc>
- <wnio:TrescWniosku>
<wnio:Oswiadczenie2>Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej
deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym.</wnio:Oswiadczenie2>
<wnio:Oswiadczenie1>Powyższe dane potwierdzam bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18
września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z
2013r., poz . 262), podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą certyfikatu wystawianego przez Lokalne Centrum
Certyfikacji Urzędu Miasta Płocka albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 235),
uprzedzony o odpowiedzialności karnej skarbowej wynikającej z
art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.
186).</wnio:Oswiadczenie1>
</wnio:TrescWniosku>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Miejscowosc>Płock</wnio:Miejscowosc>
<wnio:Data2>23-03-2015</wnio:Data2>
</wnio:Oswiadczenia>
- <wnio:Pouczenie>
<wnio:Pouczenie_1>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r. poz. 1015 ze
zmianami).</wnio:Pouczenie_1>
</wnio:Pouczenie>
</wnio:TrescWniosku>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Objasnienia1>Adresat i miejsce składania deklaracji - należy podać datę złożenia
deklaracji.</wnio:Objasnienia1>
<wnio:Objasnienia2>Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji - W przypadku
zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów
komunalnych należy w poz. 2 podać datę zaistnienia tego zdarzenia. W przypadku zbycia
nieruchomości lub zaistnienia zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób, sposób postępowania z odpadami,
wielkość pojemnika), należy zaznaczyć w poz. 3 odpowiedni kwadrat, podać datę zaistnienia
zmiany, a w przypadku zaznaczenia "inne" - należy również wypełnić część H. W przypadku
składania korekty deklaracji złożonej wcześniej (np. błędne dane) należy zaznaczyć poz. 4 oraz
pisemnie uzasadnić przyczynę złożenia korekty w części H.</wnio:Objasnienia2>
<wnio:Objasnienia3>Składający deklarację - W części C.1. należy podać dane identyfikacyjne
składającego deklarację. Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu
identyfikatora, którym jest numer PESEL lub REGON. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby
objęte rejestrem PESEL. W przypadku osób prawnych należy podać REGON. Część C.2. - Adres
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Należy podać ulicę, numer domu (i/lub
lokalu), na której powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości wielolokalowych
załączają do deklaracji wykaz lokali objętych deklaracją. W poz. nr 16 należy wskazać do jakiego
rodzaju nieruchomości należy wskazana w części C.2. nieruchomość. Nieruchomość "zamieszkała"
to nieruchomość, na której stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy (domki jednorodzinne,
budynki wielolokalowe). Nieruchomość "niezamieszkała, a powstają odpady komunalne" to
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
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domowych bytowych (np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe,
gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki,
internaty, targowiska, cmentarze itp.). Nieruchomość "w części niezamieszkała i w części
zamieszkała" oznacza nieruchomość, w którym jednocześnie stale lub czasowo przebywają
mieszkańcy i jednocześnie nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (np. domek jednorodzinny - na parterze prowadzona jest działalność gospodarcza, na
piętrze zamieszkują mieszkańcy). W poz. nr 17 należy zaznaczyć, czy na danej nieruchomości
prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku zaznaczenia "tak należy przejść do poz. 18.
W przypadku generowania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy wypełnić Część
F., w której należy zadeklarować potrzebną ilość pojemników określonej wielkości oraz
częstotliwość wywozu, a następnie przemnożyć przez stawkę za pojemnik. W przypadku nie
generowania odpadów komunalnych (specyficzna działalność gospodarcza np. logopeda,
informatyk), należy zaznaczyć odpowiednią pozycję oraz wypełnić część I, określając rodzaj
działalności. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności
gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty
dotyczącej nieruchomości "zamieszkałej" nie należy zatem wypełniać części F. Część C.3. - Adres
do korespondencji ? należy wypełnić tylko w przypadku, gdy jest on inny niż wskazany w
C.2.</wnio:Objasnienia3>
<wnio:Objasnienia4>Należy określić, w jaki sposób gromadzone są i oddawane odpady
komunalne.</wnio:Objasnienia4>
<wnio:Objasnienia5>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej.
Część E. wypełniają osoby będące właścicielami nieruchomości zamieszkałych. W poz. 33 należy
podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz pomnożyć przez stawkę
podaną w poz. 31, jeśli został w poz. 30 został zaznaczony kwadrat "zbierane i odbierane w sposób
selektywny" lub przez stawkę podaną w poz. 32, jeśli w poz. 30 została zaznaczony opcja "nie będą
zbierane i odbierane w sposób selektywny". Iloczyn należy wpisać w poz. 34 oraz w poz. 76, jeśli
deklaracja dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych.</wnio:Objasnienia5>
<wnio:Objasnienia6>Część F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Część F. wypełniają osoby będą
właścicielami nieruchomości niezamieszkałych. Ilość pojemników do zbiórki odpadów
komunalnych oraz ich pojemność powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych na
nieruchomości odpadów. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej pojemności
i ilości opróżnień w miesiącu oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zależności od sposobu oddawania odpadów komunalnych. W przypadku posiadania pojemników o
różnych pojemnościach należy przemnożyć każdą z pozycji przez wybraną stawkę (w zależności od
wybranej opcji w poz. 30), następnie zsumować miesięczną kwotę opłaty w poz. 75. Jeśli deklaracja
dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałej, kwotę opłaty należy wpisać również w poz.
76.</wnio:Objasnienia6>
<wnio:Objasnienia7>Łączna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałej, w części stanowiącej nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku posiadania nieruchomości w
części zamieszkałej, a w części stanowiącej nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, należy wypełnić zarówno część. E, jak i część. F. W poz. 76 należy
wpisać opłatę wykazaną w poz. 34 lub w poz. 75, lub sumę tych dwóch pozycji. Obliczoną
wysokość opłaty należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Płocka w kasie lub na podany rachunek
bankowy. </wnio:Objasnienia7>
<wnio:Objasnienia8>Pisemne uzasadnienie zmiany - W przypadku zaznaczenia w części B "inne",
będące przyczyną złożenia nowej (kolejnej) deklaracji lub też złożenia korekty deklaracji (np. w
przypadku podania błędnych danych osobowych, błędnego adresu itp.), należy złożyć pisemne
uzasadnienie zmiany lub wyjaśnienie złożenia korekty.</wnio:Objasnienia8>
<wnio:Objasnienia9>Pisemne uzasadnienie/Wyjaśnienie - W przypadku zaznaczenia w części C.2. w
poz. 18 "nie generuje odpadów komunalnych", należy złożyć pisemne uzasadnienie/wyjaśnienie
sytuacji. Brak generowania odpadów komunalnych w działalności gospodarczej może być związany
z jej charakterem np.: psycholog, logopeda, informatyk. </wnio:Objasnienia9>
<wnio:Objasnienia10>Załączniki. Należy załączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania
właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.</wnio:Objasnienia10>
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<wnio:Objasnienia11>Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego
deklarację. Należy wypełnić pola "miejscowość" oraz "data", oraz złożyć podpis
elektroniczny.</wnio:Objasnienia11>
</wnio:Dokument>

