UCHWAŁA NR XXX/270/12
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281
oraz z 2012 r. poz.567), oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391) Rada Gminy Moszczenica 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. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz
z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:
1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający
zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy;
2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający
zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.;
3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej
oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - plan
sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników;
4) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych.
§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy
w Moszczenicy w terminie:
1) do 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 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);
3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej
w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku
ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie
odebranych odpadów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica
Grzegorz Nowicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/270/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2012 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2012, poz. 391 z późn. zm.)
właściciel nieruchomościzamieszkałej na terenie Gminy Moszczenica
Biuro Obsługi Mieszkańców,Urząd Gminy w Moszczenicy,ul. Kosowska 1

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY MOSZCZENICA
UL. KOSOWSKA 1
97-310 MOSZCZENICA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych w deklaracji
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Zarządca
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko
5. Data urodzenia

□ Posiadacz

□ Lokator

□ Inny

4. Imię/Imiona
6. PESEL

8. Imię ojca

7. Telefon
9. Imię matki

D.2. Pozostałe podmioty
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
11. NIP

12. REGON

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
14. Kraj
15. Województwo

13. Telefon
16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

20. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
24. Ulica
25. Nr domu
26. Nr lokalu
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomościwskazanej w części E niniejszej deklaracji stale zamieszkuje
……………. osób (podać liczbę mieszkańców)
28. Oświadczam, że na terenie nieruchomościwskazanej w części E niniejszej deklaracji czasowo zamieszkuje
……………. osób (podać liczbę mieszkańców)
od ………………………… do ………………………….
29. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomościzbierane będą w sposób:

□ selektywny

□ nieselektywny(zmieszany)

30. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać
na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej,zagrodowej lub rekreacyjnej:

□ tak

□ nie

G. OPŁATAZA GOSPODAROWANIEODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Moszczenica

w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty
Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby osób wskazanych w części F poz.27 i stawki
opłaty z części poz.31)
Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby osób wskazanych w części F poz.28 i stawki
opłaty z części poz.31)
Suma miesięcznej kwoty opłaty brutto (poz.32 i 33)
W okresie od ………………………… do …………………………………….

31.

32.

33.

34.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnychz rzeczywistością.
Data
Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z
późn. zm.)
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URZĄD GMINY MOSZCZENICA UL. KOSOWSKA 1, 97-310 MOSZCZENICA

OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których zamieszkują mieszkańcy
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których zamieszkują
mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz.391 z póź.zm.)
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Moszczenica. Formularz można złożyć
osobiście w Urzędzie Gminy Moszczenica - Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Kosowskiej 1 w Moszczenicy.
B. 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 zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.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 uzasadnione szacunki.
C. Wyjaśnienie pojęć:
Właściciel nieruchomości – w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czyli właściciel
nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie,zwłaszcza poprzez urządzenie księgi wieczystej,
Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego i
ustawy o księgach wieczystychi hipotece, gdy nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub
fizycznym;
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy wspólnot
mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie mieszkaniowe – chyba,
że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy
właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację)
Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
Lokator - należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) lub
posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.);
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją w
oryginale lub formie uwierzytelnionegoodpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł)
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
F. poz. 27 - podać faktycznąilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanychosób.
poz. 28 - podać faktycznąilość osób czasowo zamieszkującą daną nieruchomość.
poz. 29 - przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów oraz odpadów
opakowaniowych,a także nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionychw art.3 ust. 1 pkt.5 i art. 4 ust.1 pkt. 1
ppkt. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.
poz. 30 – przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię służącą do kompostowania bioodpadów; nie jest
kompostownikiemmiejsce – pryzma na gruncie, na którym składowane są bioodpady.
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzeniu bioodpadów w kompostowniku –
będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów
komunalnych organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami.
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G. poz.31 – należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnione od stopnia selektywnegozbierania odpadów:
10 zł - w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
5 zł - w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (zakreślone „selektywny”w poz.28)
poz. 32 – opłatę należy wpłacać na wskazany rachunek Gminy Moszczenica do 15-tego każdego miesiąca, przy czym pierwsza
wpłata za miesiąc lipiec 2013 musi nastąpić do 15 lipca 2013 r.
poz. 33 – opłatę należy wpłacać na wskazany rachunek Gminy Moszczenica do 15-tego każdego miesiąca czasowo
zamieszkałej nieruchomości.
poz. 34 – opłatę należy wpłacać na wskazany rachunek Gminy Moszczenica do 15-tego każdego miesiąca czasowo
zwiększonej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (w okresie czasowo zwiększonej ilości osób zamiast
kwoty z poz. 32 stosuje się kwotę z poz. 34).
Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na odpady. Ma więc możliwość wyboru samodzielnego zakupu określonych pojemników
lub ich dzierżawy od przedsiębiorców.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/270/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2012 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMILITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne
Podstawa prawna:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.)
Składający:
właściciel nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Moszczenica
Miejsce składania:
Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY MOSZCZENICA
UL. KOSOWSKA 1
97-310 MOSZCZENICA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych w deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel

□ Współwłaściciel

□ Zarządca

□ Posiadacz

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko
4. Imię/Imiona
5. Imię ojca

6. Imię matki

7. Data urodzenia

8. PESEL

9. Telefon

12. REGON

13. Telefon

D.2. Pozostałe podmioty
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
11. NIP

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
14. Kraj
15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

20. Nr lokalu
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze
24. Ulica
25.Nr domu/lokalu
gruntów (konieczne w przypadku braku adresu)

Działka

Arkusz Mapy

Obręb

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY:
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady
komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ selektywny

□ nieselektywny (zmieszany)

28. Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość):
1)

pracowników

29.

osób

2)

uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku

30.

osób

3)

miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce

31.

szt.

4)

łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, pensjonacie itp.

32.

szt.

5)

stanowisk handlowych na targowisku

33.

szt.

34. Ilość pojemników/worków o objętości ………… litrów: …….….… szt.
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za pojemnik/worek o objętości 120 l, 240 l, , 1100 l,
7000 l określona w uchwale Rady Gminy Moszczenica w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty
Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby pojemników/worków
podanych w części F poz.34 i stawka opłaty z poz. 35)

35.

36.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie
danych niezgodnych z rzeczywistością.
37. Data
38.Czytelny podpis
(z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania 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 (Dz.
U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z póżn. zm.)
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URZĄD GMINY MOSZCZENICA UL. KOSOWSKA 1, 97-310 MOSZCZENICA
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz. 391 z póź.zm.)
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Moszczenica. Formularz można złożyć osobiście w
Urzędzie Gminy Moszczenica - Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Kosowskiej 1 w Moszczenicy.
B. 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 komunalnymiw terminie 14
dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymialbo uzasadnionychwątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki.
C. Wyjaśnienie pojęć:
Właściciel nieruchomości – w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystychi hipotece, czyli właściciel nieruchomości
wyodrębnionej prawnie i fizycznie,zwłaszcza poprzez urządzenie księgi wieczystej,
Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego i
ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub
fizycznym;
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy wspólnot
mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie mieszkaniowe – chyba, że
wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel
mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację)
Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją w
oryginale lub formie uwierzytelnionegoodpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł)
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
F. poz. 27
Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów oraz odpadów opakowaniowych, a także
nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionychw art.3 ust. 1 pkt.5 i art. 4 ust.1 pkt. 1 ppkt. a ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach tj. przeterminowanychleków i chemikaliów,zużytychbaterii i akumulatorów,zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów
zielonych.
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku
nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji naliczy opłatę za
odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
poz. 28
Należy podać profil działalności lub rodzaj nieruchomości – informacja niezbędna do określenia danych w poz. 29-34.
poz. 29 – podać średnią ilość pracowników w zaokrągleniu do pełnego etatu
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poz. 30 – podać średnią ilość za rok poprzedni
poz. 31, 32, – podać bieżącą ilość
poz. 33 – podać ilość wszystkich stanowisk handlowychmożliwychdo wynajęcia
poz. 34 Ilość pojemników stanowi wynik iloczynu podanej wartości z wybranej pozycji 29 – 33, przy czym nie mniej niż jeden
pojemnik 120l.
G. poz.35 – należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnione od stopnia selektywnegozbierania odpadów:
Miesięczna stawka za pojemnik:
120 l – 36 zł,
240 l – 60 zł
1100 l – 132 zł
7000 – 960 zł
Worek 120 l – 30 zł
Miesięczna stawka za pojemnik (za zbieranie odpadów w sposób selektywny):
120 l – 18 zł,
240 l – 30 zł
1100 l – 66 zł
7000 l – 480 zł
Worek 120 l – 15 zł
poz.36 – wyliczoną opłatę należy wpłacać na wskazany rachunek Gminy Moszczenica do 15- tego każdego miesiąca.
Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na odpady. Ma więc możliwość wyboru samodzielnego zakupu określonych pojemników lub
ich dzierżawy od przedsiębiorców.
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