Rada Mie jska w Redzie l'

'

aą-zho

: ul.

REDA

UcHwAŁA NR vIľ82/2015
RÁDY MIEJSKIEJw REDZIE

Gdariska 33 t

z ďnia28 maja2015

r.

w spľawie wzoľu deklaľacji o wysokoścĺopłaĘza gospodarowanie odpadami komunalnymi

zdnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (.t.
l ustawy zdnia 13 wľześnia1996r. outľzymaniu c4lstości
i porządku w gminach Q.t.Dz.U. z2012 r. poz.39l ze zm') Rada Miejska w Redzie uchwalą co następuje
Na podstawie aľt. 18 ust

2

pkt.

15 i aľt. 40 ust. 1 ustawy

Dz.U.z2013r' poz. 594ze zm.), art.6n

ust.

:

$ 1. 1. okľeślasię wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwaĘ.
2.

-\ĺĺ

zőr deklaracj i zaw ier a układ informacj i i powiązan.

$ 2. 1. Deklaracje o
1)

w terminie

14

wysokościopłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi naleĄ składaó:

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 opłaĘ za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi lub okľeślonejw deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana

$3. l.Deklaľacje wfoľmie papieľowej naleĘ dostarcryć do siedziby Uľzędu Miasta Reda osobiścielub za

pośrednictwem operatoľa pocztowego,

2. Deklaracje składane za pośrednictwem śľodków komunikacji elektronicznej

elektronicznej skľzynki podawczej.

naleĘ składać Za pomocą

$ 4. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 74 września 2011 r' w sprawie spoľządzania pism w formie dokumentów elektľonicznych,

doľęczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularry, wzorów i kopii dokumentów
elektroniczny ch (Dz. U. 2 2011 r. Nr 206, po2. 1216 ).

2.Dek|aracja złoŻona w formie elektľonicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektľonicznym
weryfikowanym pÍZy pomocy kwalifikowanego ceĘfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
$ 5. Wykonanie

uchwĄ powierza

się Burmistrzowi Miasta Redy.

$ 6. Traci moc uchwała Nr XXDí 330 l20l3 Rady Miejskiej w Redzie z đnia27 Iutego 2013 roku w sprawie
wzoru deklaracji o wysokościopłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
$ 7. Uchwała wchodzi w
Pomoľskiego.

Ącie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
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Pľ:e'sc
RrdY hlleJs

znik do Uchwały Nr Vll/82/2015
Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015r

hŻ' Kazl
PoLA JAsNE WYPEŁN lA WtAŚclclEl-

lĺlĺRUcnovtośclKoMPUTERoWoLUBRĘCZNlE,DUŻYMl,oRUKoWANYMlL|TERAMl,czARNYMLUBNlEBlEsK|MKoLoREM

ZA G os

DEKLARACJA

o

oPŁATY
ODP ADAM KO M UNATNY M

gminach (r.j, Oz, U 2012 Í poz. 391 ze zÍn.),
niu czYstości porządku
Podstawa prawnal Ustawa z dnia t3 września 1996 o utrzyma
Gminy Miasto Reda.
terenie
na
zamieszkalych
Składający: Formulaĺz jest pÍzeznaczonY dla wlaścicleli nieruchomości
zmiany danych określonych w deklaracji,
nastąpily
którym
dnia,
od
14
dni
lub
c|ągu t4 dn od dnia zamieszkania
Termin skladania:
Reda.
lub listownie do Urzędu Miasta Ŕeda, ul. Pucka 9, 84-2Ą0
Mielsce skladanial Wypelnio ny formula Íz należy dostarczyć osobĺście

DzlAŁ A _ DANE

E

zŁożYĆ oĺrrłRnoę
A1. NAZWA I ADRES slEDzlBY oRGANU, Do KTÓREGo NALEżY

Burmistrz Miasta RedY, ut. Gdańska 33,84_240 Reda'

zŁożEN

A2. OBOWI

dzaje dekl a racj i |zaznaczy ćwtaściwy kwa

Ro

E
fl

kwadrat

ro

DEI(LARAOI
d

rat)

pierwsza deklaracja
nowa deklaracja(od

!

--_-)

korekta deklaracja (okres korekty od

A3. OSOBA lub PODMIOT

- DO zŁoŻENlA

DEKLARACJl

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć wlaściwy kwadrat)

!Właścicielnieruchomości

E

Wspól nota Mieszkaniowa/Spótdzielnia Mieszka niowa

A4. DANE IDENTYFIKACYJNE OSO BY
A.4.1. NAZWISKO
Nazwisto

ilmię

I

!

EWspółwłaściciel

!Najemca,

Ní domu

dzierżawca Elnny

PODMIOTU

LuB NAZWA oraz DANÉADRESOWE

lub nazwa

użytkownik Wieczysty

Ett ltL

PE5ELlub NÍ KRS/NlP

Miei5cowość, Kod pocztowy

Ullca

NÍ lokalu

Ní telefonU

Adres e-mail

ELA oraz DANE ADRESOWE (proszę wypełnić pola)
umleścićW zdłączn ku nr 1
ększej iczby wspólwłaścicielidane nal ezv

A.ą,z. N AZWI sKo lMlĘ LU B N AZWA
W przypad ku

Nazwisto i lmię lub narwa

Nr

domu

PEsEL lub NÍ KRs/NlP

Miejscowość, l(od poEztowY

Ulica

Nr lokalu

NÍ teleÍonu

Adíes e-mail

oraz DANE ADRESOWE (pĺoszę wypełnić pola)

A.4.3. NAzWlsKo l lMlĘ LUB NAZWA
Nazwisko i lmię lub nazwa

Nĺ
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pEsEL lub Ní KRs/NlP

Miejscosość, xod pocztowy

Ulica

Nr lokalu

NÍ tele'onu

Adíes e-mall
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A.4.4 osoBY UPoWAżNloNE Do REPREZENToWANIA osoBY PRAWNEJ LUB JEDNosTKl oRGANlzAcYJNEJ
lmię i Nazwisko
lmlę l Nazwisko

!

Sposób reprezentacji

!

pełnomocnictwo samodZielne

pełnomocnictwo tączne

A.4.5. ADRES Do KoREsPoNDENcJl - jeśli jest inny, niź adľes podany w pkt A.4'1.
NarwlskolimlĘ/Narwa

Mlejscorcść

NÍ domu

Nr lokalu

Ulica

Nr

Ádres email

teleíonu

A.5. RoDzAJ l ADRES NlERUcHoMoścl, NA KToREJ PoWSTAJĄ oDPADY KoMUNAINE
A.5.1. Nr DztAtK! EWlDENCYJNEJ l ADRES NlERUcHoMoścl (jeżeli nadano)
Ní dżialki i obÍęb ewldencyjny

Ní. domu

Ulica

Nr lokalu

A.5.2 RoDZAJE NlERUCHoMoścl (zaznaczyć wlaściwy kwadrat)

E

zabudowa jednorodzĺnna -

to jest budynek mieszkalny jednorodzinny (1-7 lokali) bądź zespół takich budynków, wraz

zpÍzeznaczonymi dla potneb mieszkających w nich osób budynkami garażowymĺigospodarczymi.;
Należy rvypelnić dział B, dzial C i dzial E

!

zabudowa wielorodzinna - to jest budynek mieszkalny zawierający osiem i więcei tokaĺi mieszkalnych bądź zespół takich

budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi;
Należy wypelnić dział B, dzial C i dzial E

!

zabudowa mieszana -

to jest nieruchomość,która w części jest wykorzystywana do celów mieszkalnych a częścina inne cele (np'

działalnośĆgospodarcza);
Należy wypełnić dziat B, dzial C, dział D i dzial E'

A.5.3 zARzĄD NlERUcHoMośclĄ

WsPlLNĄ

Nieruchomość,na której zamieszku.ję posiada zarząd nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, itp.)

!

ĺat<, zarządca

!

ruie

objaśnienla - Dzlał A:

A.3
A.4

A.4.4

A.5.

A.5.3.

Należy wskazać tytul prawny do lokalu'
Należy wpisać dane osoby fizycznej lub podmiotu zobowiązanego do składania deklaracji' Uwaga !!!! W przypadku sk}adania
deklaracjí przez peľnomocnika albo zarząd (zarządcę, administratora) osoby prawnej, wspólnoty mieszkaniowej, spó'ldzielni
mieszkaniowej należy wpisać dane tej osoby Íizyunej lub podmiotu na rzecl, której składa się deklarację'
Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę
umocowania tj. pelnomocnictwo, umowa spólki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potWierdzający

pełnomocnictwo'
Dla każdej nieruchomościnależy złożyćodrębną deklarację.
Należy wpísać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oÍaz n( dowodu o5obistego osoby upoważnionej oraz podstawę
umocowania tj. pełnomocnictwo, uchwala wspólnoty, KRS itp' Do deklaracji należy dołączyć dokument potwĺerdzający
umocowanie.
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Đz lAŁ B

N FORMACJ

E

o OSOBACH

ZAM ESZKUJACYCH NI ERUCH oMośĆ

poJęc]jem
uczBA MlEszKAŃcow ZAMI EszKUJĄcYcH NIE RUcHoMośĆPod

B 1.

daną nieĺuchomośćrozumle
Ęnleszkańca zamieszkulacego
dni.

lub

!]ośćosób

jedno gospodaÍstwo domowe)
Zabudowa jednorodzinna (należy wskazać ilośćosób tworzących
llośćlokali

w
Zabudowa wieloľodzinna (należy zalączyćwykaz ilościosób zamieszkałych
poszczególnych lokalach mieszkalnych)
B.2. sPosÓB zBlERANlA

llośćosób

oDPADlW

w sposób selektYwnY;
oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbĺerane

D ľĺlr

f]rłr
DzlAŁ

oDPADÓW KoMUNALNYCH
C _ ogLlczrNlE oPŁATY zA oDBlÓR lzAGosPoDARoWANlE
Stawka oplaty za gospodarowanle odpadaml
(zbleranyml w sposób selektywny)

Liczba osób
podlegaJących

oplacie

lzll

1

2

Podwyższona stawka oplatY za
gosPodarowanie odPadami
(zbieranymi w sposób nie selektywny)
Izłl

3s

(kolumna lxkolumna 2 lub
kolumna 3l

4

3

o BLI CZENIE oPŁATY zA ooBllR I ZAGOSPODAROWANIE o

DzIAŁ D.

opłata jako iloczyn
z kolumn 112

KOMUN ALNYCH

rzystywa n ei
za b udowy mieszanej dla częścinte za mieszkałej wyko
Należy wypełnić W przypadku skladani a dekl aÍacJl dla nieruchomości
działalność
na inne cele
stawka opłaty za
Oplata jako iloczYn
Podwyższona stawka oplaty za
gospodarowanie

odpadami

Pojemność
pojemnlka

llośćpojemników [szt.]

tu

{zbieľanymiw
sposób
selektywnY)

selektYwnY)
Ízłl

3

4

z

1

gospodarowanie odPadami
(zbieĺanyml w. sposób nie

zkolumn2i3lu

4'

(kolumna łkolumna 3lub
kolumna 4l

Izl]
5

do 60
od 61 do 120
od 121 do 240

od24L do 360
od 361 do I 100

powyżej 1100
SUMA
RAZEM WYsoKośĆ MlEslĘczNEJ

o
8.1
8.2
c.
D.

nienia

-

oPłÁw (lącznie

suma dzialów C l D)

Dzi

pod danym adresem
eruchomośćrozumie się osobę fizyczną przebywającą
dni'
rwającego co najmniej 30
zastosowanie podstawowej stawki za odbior odpadów'
spowoduje
odpadów
zbierania
sposobu
Niewskazanie
zamieszkalej nieruchomości'
Dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkalych lub części
np'
dla częścinie zamieszkalej wykorzystywanej na inne cele
mieszanej
Dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowy

pojęcie
z zamiarem
Pod

działaĺnośćgospodarcza.
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DztAŁ E - ośWlADczENlE l PoDPls sKŁADAJĄcEGo DEKIARACJĘ
o

Wyraźam zgodę na otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wymĺenionego
A.4.3 oraz o przesyłanĺu powiadomień o płatnościach prŻy pomocy sm5.

w

pkt. A'4'1. lub

Poinformowano mnie o obowiązku ustanowienia pelnomocnĺka do doręczeń W przypadku zamieszkania lub mając siedzibę za granicę.
Data wypełnienia
Czytelny podpis

.(z podaniem

imienia i nazwiska; pieczątka osoby uPoważnionej)

Czytelny podpis

.(z podanĺem

imienĺa i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

Czvtelnv podpis

,(z

Dz!AŁ
Nazwisko

podaniem imienia i nazwiska;

p

osoby upoważnionej)

F. ĺrlRzwlsro l lMlĘ WsPóŁMAŁżoNLA (proszę wypełnić pola)

iĺmię lub

nazwa

Nr domu

PEsEL lub NÍ xRs/NlP

Miej5cowość,
Kod pocztowy

ulica

Nr lokalu

Ní telefonu

AdÍes e_mail

DzlAŁ G _ zAŁĄczNlK!
n Zatącznik nr 1 (współWłaściciele)
n Zalącznik nr 2 (uzasadnienie korekty deklaracji)
D

Wykaz ilościosób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych

U lnne (należy wymienić)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych Ustawowo terminach kwoty oplaty albo wplacenia jej w nlepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytulu Wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r, o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.l-), z 2005 í. Nr 299, poz.1954 ze zm.).
2' Zgodnie z art' 6m ustawy z 13 wĺześnia1996 r' o utrzYmaniu czystości i porządku w gminach (t.j' Dz' U. 2072 r' poz. 391 ze zm.} wlaściciel
nieĺuchomości jest obowiązany zlożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokirści oplaty za gospodarowanĺe odpadami
komunalnymi W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierusŻego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokościnależnej oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub okĺeślonejw deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieíuchomościwłaścicielnieruchomościjest
obowiązany zlożyć nową deklarację W terininie 14 dnl od dnia nastąpienia zmiany. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokościuiszcza 5ię za miesiąc, w którym nastąpila zmiana.
3. Zgodnie z ań.60 cytowanej ustawy W razie niezloźenia deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadaml komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawańych w deklaracji wlaściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokośćoplatv za gospodarowanie
1.

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

4' Sposób zbierania odpadów będzie podlegal kontroli. W przypadku niewywiązYwania się z zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów

komunalnych, wlaściwy organ w drodze decyzJl nallczy oplatę za odproWadzanie odpadów zmieszanych.
5. Zgodnie r art. 23 ust. 1 pkt 2 UstawY o ochronie danych osobowych z dnia 29 sieĺpnia 1997r, (tJ. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz' 926 ze. zm'|
Urząd Miasta Reda moźe przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowanla uprawnienia lub spelnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa.
6. obowiązek ponoszenia opfaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, za każdy miesiąc'
7. oplatę naleźy wpłacać miesięcznie, z dołu bez wezwania, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłatY
dotyczy,
8. strona zamĺeszkala za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowila pelnomocnĺka do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju jest
obowiązana wskazać w kraju pelnomocnika do doręczeń, chyba źe doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9, Pe'łnomocnikiem stronV może bvć osoba fizyczna posiadaiąca zdolnośćdo czynności prawnych.

ADNoTAcJE URzĘDoWE
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fi';r.'Š'!:"r'':'

dzlo

RedY Llio
zAŁĄczNlK NR

1

ADRES9WE
NAzWlsKo l lMlĘ LUB NA2WA WsPoŁWŁAśclclĺLR oraz DANE
z.Ĺ. 1. NAZWISKO IM

Ę

/nŹ

OH'

pola)
CIELA oraz DANE ADRESOWE (proszę Wypełnlć

LUB NAZW A WSP

W d AA le A.4
W przypadku WiększeJ liczby współwtaścicieli niż wym lenlo nYch
Nazwisko ilmię lub nazwa

Nr domu

PE5EL lub Nr KRS/NIP

Mlejscowoś( Kod podtowY

Ulica

Nr

Nr telefonu

Adíe5 e-mail

pola)
ELA oraz DANE ADREsoWE (proszę Wypełnlć

z.L.z.. NAzWlsKo l lMlĘ LUB NAZWA

Nazwisko i lmiĘ lub nazwa

Ní domu

z.1.3. NAzWIsKo

Nr domu

2.1.4. NAZWISKO

ilmię

Mleiscowość, Kod pocztowy

Nr

Nr

NÍ domu

Mieiscowość, Kod pocztowy

Ulica

Ní lokalU

Ní leleÍonU

Adres

pola)
ELA oraz DANE ADRESOWE (proszę wYpełnić

PEsEL lub Ní xRs/NlP

MleiscowośĆ, Kod pocztovry

Nr

Nr

lĺb nazwa

Nr domu

Ulicđ

e-maiĺ

oraz DANE ADREsoWE (proszę wypełnić pola)

z.1.5. NAzWlsKo l lMlĘ tUB NAZWAWS

Narwisko i lmię

Adŕes e-mail

PESEL lub Nr KRS/NIP

lMlĘ LUB NAZWA Ws

lub nazwa

u

Ullca

EIÁ oraz DANE ADRESOWE (proszę wypełnić pola)

llMlĘ LUB NAZWA

Nazwisko ilmĺę lub nazwa

Nazwisko

PESEL lub Nr KRs/NlP

PEsEL lub Nr KRS/NlP

Mieiscowość, Kod pocztowy

Ulica

Ní lokalU

Nr teleíonu

Adíes e-mail

DANE ADRESoWE (proszę Wypełnić pola)
2.1'6. NAzWlsKo l lMlĘ LUB NAZWAWS PoŁWŁAśclctELA oraz

Nazwlsko l lmĺę lub nazwa

Nĺ ďomu

PESEL

lub Nr KRS./NlP

Nĺ lokalu

Id: E57D9007-c4 l l -4 1 88-BB CC- AŻzF 89E4386E- Podpisany

MiejscowośÉ,Kod pocztowy

Ullca

NÍ

Adres e-mail
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Él';'.u,ĺi;.l n:

Rrdy MleJskiej
zAŁĄczNlK NR 2
UZASADN IENIE KOREKTY DEKLARACII

2.2 Uzasadnienie korekty

Id: E57D9007-c4

1

1

-4 l

8

8-BB

cC- A22F

lílt'

í;rą:y

offit

(wymagane w przydatku zaznaczenia w d ziale A.2,korekta deklaracji")

89E43 8óE. Podpisany
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