Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/288/21
Rady Miejskiej Turku
z dnia 9 grudnia 2021 roku
WSZYSTKIE POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

DO-Z DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Dzień-Miesiąc-Rok
______-_____-_______

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin składania:

W ciągu 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Sposób składania:

A.
MIEJSCE

a) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59,
b) przesyłając na adres: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59,
c) przesyłając w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, na adres
www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku w formatach: PDF, JPG. Deklaracja stanowiąca załącznik musi być w tym przypadku podpisana
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.
Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mających format
elektroniczny jest zgodny z zakresem informacji zawartym we wzorze stanowiącym załącznik do uchwały.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ:

BURMISTRZ MIASTA TURKU, UL. KALISKA 59, 62-700 TUREK

MIEJSCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.
3. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)

1

PIERWSZA DEKLARACJA (DATA ______-_____-_____)
NOWA DEKLARACJA (DATA ZAISTNIENIA ZMIAN______-_____-_____)
KOREKTA DEKLARACJI (DATA ______-_____-_____)

MIEJSCE
C.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. RODZAJ PODMIOTU (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁWŁAŚCICIELE

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

MIEJSCE
D.

INNY WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIA

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE
(W przypadku więcej niż dwóch współwłaścicieli nieruchomości lub współużytkowników wieczystych należy wypełnić załącznik do deklaracji - Informacja
o pozostałych osobach zobowiązanych do złożenia deklaracji)

D.1. Osoba fizyczna
5. NAZWISKO
7. NR TELEFONU

6. PIERWSZE IMIĘ
8. NR PESEL

9. ADRES E-MAIL

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

D.2. Osoba fizyczna
11. PIERWSZE IMIĘ

10. NAZWISKO

12. NR TELEFONU

13. NR PESEL

14. ADRES E-MAIL

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

D.3. Pozostałe podmioty
15. NAZWISKO/A I IMIĘ/ONA WSPÓLNIKÓW/NAZWA PEŁNA

16. NIP
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

17. NR TELEFONU

18. NR REGON

19. ADRES E-MAIL

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
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D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2
20. ULICA

21. NR DOMU/BUDYNKU

22. NR LOKALU

23 MIEJSCOWOŚĆ

24. KOD POCZTOWY

25. POCZTA

D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY, NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI Z D.4.

E.

26. KRAJ

27. WOJEWÓDZTWO

28. POWIAT

29. GMINA

30. ULICA

31. NR DOMU

33. MIEJSCOWOŚĆ

34. KOD POCZTOWY

35. POCZTA

32. NR LOKALU

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. odpady ulegające biodegradacji zagospodarowane są w przydomowym
kompostowniku: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
NIE

TAK, ODPADY SĄ KOMPOSTOWANE

TAK, ZAMIERZAM SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
F.
F.1. Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości jednorodzinnych

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej Turku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

zł/m3

36.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość – w przypadku nieruchomości zamieszkałych, dla których brak
jest odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody 3

37.

Średniomiesięczne zużycie wody w nieruchomości wskazanej w części D.4. po zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku 3

38.

m3

39.

zł/miesiąc

Miesięczna wysokość opłaty (iloczyn pozycji 36 i 38) 4
Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych
kompostujących bioodpady (wysokość zwolnienia określona w uchwale Rady Miejskiej
Turku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty pomnożona przez pozycję 38) 5
Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia o którym mowa w pozycji E
(różnica pozycji 39 i 40) 4

40.
41.

zł/miesiąc

42.

zł/miesiąc

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ KWOTY OPŁATY z poz. 41 po uwzględnieniu art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach7 i 8

F.2.

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości wielorodzinnych
Stawka opłaty określona w uchwale Rady

Liczba gospodarstw domowych6

Miejskiej Turku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

w nieruchomości wskazanej w części
D.4. dla których ma zastosowanie art. 6j
ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
48.
w gminach 7

43.

zł/m3

Średniomiesięczne zużycie wody

Maksymalna wysokość miesięcznej
kwoty opłaty określona w art. 6j ust. 3f

w nieruchomości wskazanej w części D.4. po
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 3

44.

m3

w nieruchomości wskazanej w części D.4. dla
lokali w których ma zastosowane art. 6j ust. 3f
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
45.
czystości i porządku w gminach 7

m3

Średniomiesięczne

Średniomiesięczne

zużycie

zużycie

ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
49.
w gminach7

zł/miesiąc

wody

wody

w nieruchomości wskazanej w części D.4. po
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku po
uwzględnieniu art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
46.
w gminach (różnica pozycji 44 i 45)

m3

ILOCZYN POZYCJI 43 I 46

ILOCZYN POZYCJI 48 I 49
47.

zł/miesiąc

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY (SUMA POZYCJI 47 I 50)

50.
51.

zł/miesiąc
zł/miesiąc
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POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 42 lub 51 jak również 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.)

PODPIS PŁATNIKA (OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ)

G.

52. DATA

H.

53. CZYTELNY PODPIS/PODPISY
(Nazwisko i imię lub pieczątka osoby upoważnionej i podpis)

ADNOTACJE ORGANU
54. UWAGI

55. CZYTELNY PODPIS PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ
(Nazwisko i imię lub pieczątka osoby upoważnionej i podpis)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
1.

2.
3.
a)
b)
c)

d)

W części B. należy zaznaczyć:
⎯ „Pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni od zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca,
⎯ „Nowa deklaracja” – gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości
i należnej opłaty. W przypadku zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podać datę
wejścia w życie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty,
⎯ „Korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej, należy podać datę, od której obowiązuje
korekta.
Dla każdej nieruchomości (np. blok, budynek mieszkalny) należy złożyć odrębną deklarację.
Do określenia średniomiesięcznego zużycia wody stosuje się poniższe zasady:
średniomiesięczne zużycie wody, wyliczane jest jako suma ilości zużytej wody z nieruchomości z ostatniego roku kalendarzowego
poprzedzającego złożenie deklaracji (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia), podzielona przez 12,
średniomiesięczne zużycie wody dla budynków wielolokalowych wyliczane jest jako suma ilości zużytej wody z nieruchomości
z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie deklaracji (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia) ustalona na podstawie
informacji o zużyciu wody z wodomierzy indywidualnych, podzielona przez 12,
w przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez okres całego ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie
deklaracji, średniomiesięczne zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty wyliczane jest jako suma ilości zużytej wody
z nieruchomości według informacji o zużyciu wody od dostawcy wody bądź kserokopii faktur od dostawcy wody za zużycie wody
z nieruchomości z całego okresu, w którym nieruchomość była zamieszkała (nie krótszego jednak niż 3 miesiące) podzielona przez
ilość miesięcy, w których nieruchomość była zamieszkała.
w przypadku nieruchomości zamieszkałych, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody, w tym
w przypadku braku podłączenia budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej lub w przypadku braku wodomierza, ilość zużytej
wody będąca podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona zostanie w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70). Przepis ten ma
zastosowanie także do nieruchomości nowo wybudowanych lub nowo zamieszkałych.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyposażenie mieszkania w instalacje
Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub ulicznego
Wodociąg, ubikacja bez łazienki
Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy
- gaz z butli, elektryczny, bojler)
Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania
(z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

Przeciętne normy zużycia wody
m3/mieszkańca x miesiąc
Budynek podłączony
Budynek
do sieci
nieskanalizowany
kanalizacyjnej
0,9
1,5
2,1

1,8
2,7

2,4

3

4,2

5,4
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e) w przypadku nieruchomości, o których mowa w pkt d, po uzyskaniu danych, o których mowa w pkt. a-c, wysokość opłaty ustala
się w oparciu o zasady określone w pkt a-c,
f) w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uwzględnia się ilości wody:
⎯ bezpowrotnie zużytej w okresie przyjętym do wyliczenia, ustalonej na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na danej nieruchomości;
⎯ wody zużytej poza częścią zamieszkałą nieruchomości, w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
danej nieruchomości;
g) w przypadku wystąpienia wycieku wody spowodowanego awarią, właściciel nieruchomości może przy określeniu zużycia wody na
nieruchomości nie uwzględnić ilości wody, która wyciekła na skutek awarii tylko i wyłącznie jeśli gestor sieci wodociągowej
potwierdzi zaistniałą awarię na piśmie wraz z oszacowaną ilością wody która wyciekła na skutek awarii.
4. Miesięczną wysokość opłaty wpisujemy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości, który złoży nową deklarację, uwzględniającą stawkę opłaty pomniejszoną
o wysokość zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za posiadanie kompostownika przydomowego.
6. Gospodarstwo domowe –osoby zamieszkujące razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie
tworzą jednoosobowe gospodarstwo domowe.
7. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może
wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe,
zgodnie z ostatnim opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.
8. W przypadku gdy kwota w pozycji 41 jest równa lub niższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1
osobę ogółem za gospodarstwo domowe należy powtórzyć w pozycji nr 42 wartość określoną w pozycji 41.
W przypadku gdy kwota w pozycji 41 jest wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem za gospodarstwo domowe należy w pozycji 42 wpisać wartość równą 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora,
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innymi przepisami szczególnymi.
Informacje o odbiorcach danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz do podmiotów wykonujących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i firm zajmujących się obsługą
informatyczną, z którymi to podmiotami zostały zawarte stosowne umowy powierzenia.
Czas przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją
kancelaryjną.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) skargi do organu nadzorczego.
Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art.6m w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
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