RUSZĄJą prace PRZY
CENTRUM WSPARCIA
SPOŁECZNEGO

MILION ZŁOTYCH NA REMONT
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Pieczęć nagłówkowa składającego deklarację

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY
MIASTO WŁOCŁAWEK
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić komputerowo lub ręcznie wielkimi literami, kolorem czarnym lub granatowym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, na których powstają odpady komunalne; współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający
nieruchomością.

Termin składania:

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 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 do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Organ właściwy do którego
składa się deklarację:

Prezydent Miasta Włocławek.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
ZIELONY RYNEK 11/13
87- 800 WŁOCŁAWEK

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. pierwsza deklaracja

(1)

2. zmiana danych zawartych w deklaracji

(miesiąc – rok) __ __ - __ __ __ __

(2)

(miesiąc – rok)

04.2020 r.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel/współwłaściciel

DEKLARACJE ŚMIECIOWE.
JAK, GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ?

q 2. użytkownik wieczysty
q 4. inne podmioty władające nieruchomością

q 3. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

D. 1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną

D.1.A. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Czytaj str. 2

GAZETA

……………………………………………………………

Czytaj str. 3



q 2. osoba prawna

1. osoba fizyczna
5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

q 3. jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej

KOWALSKI

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

JAN

8. Imiona rodziców**

7. NIP * / PESEL**

12345678901

TERESA, JÓZEF

9. Pełnomocnik (w przypadku jego ustanowienia)

D.1.B. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
10. Kraj

POLSKA
13. Gmina

WŁOCŁAWEK
17. Miejscowość

WŁOCŁAWEK

11. Województwo

12. Powiat

KUJAWSKO - POMORSKIE

WŁOCŁAWSKI

14. Ulica

15. Nr domu

WOLNOŚĆ

1

18. Kod pocztowy

87-800

16. Nr lokalu

2

19. Poczta

WŁOCŁAWEK

Czytaj str. 4
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Nakład 3000

rewitalizacja.wloclawek.eu

ISSN 2657-8077

SKUTECZNIE UWALNIAMY POTENCJAŁ ŚRÓDMIEŚCIA

R

nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym zachęcamy spadkobierców dawnych właścicieli, użytkowników, mieszkańców
Zdecydowana większość kamienic
i inne zainteresowane osoby o uregulowanie
w Śródmieściu leży jednak w rękach
tych kwestii, co otworzy drogę do ubiegania
prywatnych. Jak poprawić ich stan
się o dofinansowanie z budżetu miasta.
techniczny?
Oceniając proces rewitalizacji nie
W ubiegłym roku dzięki uchwaleniu
sposób nie wspomnieć o kawiarni obySpecjalnej Strefy Rewitalizacji udzieliliśmy
watelskiej "Śródmieście Cafe"? Jak Pani
dotacji na przeprowadzenie prac budowlanych
ocenia jej działania?
w 6 nieruchomościach. Łącznie przeznaczyliFunkcjonowanie kawiarni to
śmy na ten cel ponad
jeden z filarów procesu rewita836 tys. zł. W tym roku
lizacji społecznej Śródmieścia.
o dotacje ubiegają się
Działania tam prowadzone,
właściciele lub użytich przebieg i efekty pozwalają
kownicy wieczyści 15
mi stwierdzić, że skutecznieruchomości.
nie wyzwalamy potencjał
Na jakie wsparŚródmieścia. W tym roku opecie mogą liczyć
ratorem "Śródmieście Cafe"
kamienicznicy?
została Fundacja "Vladislawia",
W zależności od
która zaproponowała bardzo
zakresu wskazanego
dr Barbara Moraczewska,
bogaty program, skierowany
we wniosku, jest to od
pełnomocnik prezydenta
do różnych grup społecz30% do 50% nakładów
ds. rewitalizacji
nych. Sytuacja epidemiczna,
koniecznych. W 2020
podobnie jak w przypadku
r. zarezerwowaliśmy
innych miejsc publicznych, zmusiła nas jednak
1,5 mln zł. Przypomnę, że o wsparcie mogą
do zawieszenia działalności. Wierzę jednak, że
ubiegać się osoby lub podmioty posiadające
zagrożenie dla mieszkańców niedługo minie i
tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku
kawiarnia wznowi swoje funkcjonowanie.

ozmowa z dr Barbarą Moraczewską, Zastępcą Prezydenta Włocławka
i Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Pani Prezydent, niebawem miną 2 lata
od chwili przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 20182028. Jak ocenia Pani ten okres, jeśli chodzi
o zmiany zachodzące w Śródmieściu?
Najważniejszą, najbardziej cenną i widoczną
kwestią jest zmiana nastawienia mieszkańców,
którzy coraz częściej przekonują się do idei rewitalizacji. Znajduje to swój oddźwięk nie tylko w
trakcie rozmów z włocławianami czy wpisach w
mediach społecznościowych, ale też poprzez
szeroki udział mieszkańców w projektach i
przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.
Co z remontami kamienic w Śródmieściu?
Kwestia ta dla wielu wydaje się być najbardziej istotną.
W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028 zaplanowaliśmy
wyremontować 19 nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek.
Częściowo remonty wykonano już w nieruchomości Wojska Polskiego 3, w 2020 r. roboty pod
tym adresem będą kontynuowane. Ponadto,
dzięki wyasygnowaniu kwoty blisko 1 mln zł
zmodernizowane zostaną nieruchomości Stary
Rynek 5, Brzeska 2 i Piekarska 6.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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GAZETA ŚRÓDMIEJSKA

RUSZĄ BUDOWY PRZY CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO
Przed nami kolejny ważny etap w procesie rewitalizacji Śródmieścia.
Gmina Miasto Włocławek udzieliła zamówienie na przebudowę budynków u zbiegu ul. Piekarskiej i Brzeskiej na potrzeby Centrum Wsparcia
Społecznego.
Koszt robót wyniesie 5 960 000,00 zł. Czas realizacji to 12 miesięcy.
Zamówienie obejmuje rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, zmianę
sposobu użytkowania na funkcję Centrum Wsparcia Społecznego we
Włocławku, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wyposażenie obiektów.
Projekt 4.1.6. Centrum Wsparcia Społecznego (remont, adaptacja i wyposażenie) jest jednym z elementów Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Zgodnie z zapisami tego dokumentu, w nieruchomościach Brzeska
27 i Piekarska 25 powstanie placówka wsparcia dziennego dla seniorów
i osób z niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami dla osób, które
potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

PIENIĄDZE CZEKAJĄ NA KREATYWNYCH
Nawet 2500 zł można otrzymać na organizację wydarzenia w obszarze rewitalizacji. Akcja sąsiedzka, wystawa, a może akcja sportowa? Na
wsparcie z miejskiego budżetu mogą liczyć organizacje pozarządowe,
instytucje, a nawet grupy nieformalne.
Mikrogranty udzielane są w związku z realizacją Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 w ramach Programu
wsparcia projektów lokalnych. Jego celem jest zwiększenie aktywności,
zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy

lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.
W 2019 roku Urząd Miasta Włocławek wsparł 7 wydarzeń, zorganizowanych przez grupy nieformalne lub organizacje pozarządowe.
Wzięło w nich udział 843 mieszkańców. Łączna suma wsparcia wyniosła 14 071,49 zł. Od początku realizacji programu, zrealizowano 13
mikrograntów. Więcej informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach
i procedurze składania wniosków można znaleźć na stronie http://rewitalizacja.wloclawek.eu

Tak około 1900 roku prezentował się fragment Starego Rynku u wlotu w ul. Nową, czyli dzisiejszą
3 Maja. Fotografia autorstwa Bolesława Sztejnera była reprodukowana na kartach pocztowych.

GAZETA ŚRÓDMIEJSKA

DOTACJE NA REMONT KAMIENIC

W

krótce poznamy listę nieruchomości, które dostaną
pieniądze z miejskiej kasy
Właściciele lub użytkownicy wieczyści 15 nieruchomości prywatnych zlokalizowanych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji ubiegają
się do dotacje do remontów zaplanowanych do realizacji w 2020 roku. Do
rozdysponowania w tym roku miasto przeznaczyło kwotę 1,5 mln zł.
Wsparcie udzielane będzie, w zależności od wskazanego przez wnioskodawcę zakresu, w wysokości od 30 do 50% nakładów koniecznych.
Przypomnijmy, że to już druga edycja programu dotacyjnego realizowanego w ramach projektu 4.1.4. Dotacje do remontów Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2018. W 2019 r. na wsparcie
prac w 6 nieruchomościach przeznaczyliśmy blisko 836 tys. zł.
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MILION ZŁOTYCH NA
REMONT NIERUCHOMOŚCI
GMINNYCH
Administracja Zasobów Komunalnych przystępuje do kolejnych
remontów nieruchomości gminnych w obszarze rewitalizacji. Łącznie na ten cel w 2020 roku przeznaczymy ponad 1 mln
złotych.
W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata
2018-2028 (GPR) przewidziano remont i modernizację 19 nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek.
Realizacja prac rozpisana jest na różne lata w okresie obowiązywania tego dokumentu, a przygotowania do przebiegu
powyższych inwestycji prowadzone są od dłuższego czasu.
W jednym przypadku - nieruchomości Wojska Polskiego 3 część zaplanowanych robót została już przeprowadzona. Jak już
informowaliśmy, w tym budynku wielorodzinnym został wykonany
nowy dach, brama i wymieniono część okien.
W związku z realizacją GPR, na 2020 rok Administracja
Zasobów Komunalnych zaplanowała prace w następujących
nieruchomościach:
Wojska Polskiego 3 - termomodernizacja budynku mieszkalnego w celu wykonania wymiany stolarki okiennej, remontu
elewacji i klatki schodowej
Stary Rynek 5 - przebudowa budynku mieszkalnego w celu
wykonania więźby dachowej, stropu i naprawy elewacji
Brzeska 2 - przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego
w celu wykonania przebudowy pokrycia dachowego
Piekarska 6 - remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki
okiennej
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GAZETA ŚRÓDMIEJSKA

WSZYSTKO O DEKLARACJACH O WYSOKOŚCI OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pierwszą
deklarację należy składać:
- drogą pocztową na adres Urzędu
- w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Składany drogą elektroniczną dokument należy
opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
- za pośrednictwem urn wystawionych w wybranych szkołach
podstawowych zlokalizowanych na
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ
terenie miasta Włocławek, w godziWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY
MIASTO WŁOCŁAWEK
nach 7.30-14.00.
Druk deklaracji jest dostępny od
1 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej www.zbierajselektywnie.pl
oraz w wybranych szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
miasta Włocławek
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
ZIELONY RYNEK 11/13
Właściciele nieruchomości
87- 800 WŁOCŁAWEK
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(w przypadku zabudowy jednorodzinnej – osoby fizyczne;
q

04.2020 r.
w przypadku zabudowy wieloC. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
lokalowej – osoby sprawujące

zarząd nieruchomością wspólną
np. spółdzielnie mieszkaniowe,
D. 1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy
D.1.A. DANE IDENTYFIKACYJNE
nieruchomości) będą musieli złożyć

q
q
korektę deklaracji na nowym druku
KOWALSKI
(dotyczy litery B pkt 2 druku deklaJAN
racji – zmiana danych zawartych
12345678901
TERESA, JÓZEF
w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komuD.1.B. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
nalnymi.) Korektę deklaracji należy
POLSKA
KUJAWSKO - POMORSKIE
WŁOCŁAWSKI
składać w terminie od 1 kwietnia
WŁOCŁAWEK
WOLNOŚĆ
1
2
2020 r. do 10 maja 2020 r.
WŁOCŁAWEK
87-800
WŁOCŁAWEK
Jeżeli dla danej nieruchomości
deklaracja składana będzie po

……………………………………………………………

raz pierwszy, to należy ją złożyć w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych (dotyczy
litery B pkt 1 druku deklaracji – pierwsza deklaracja).
Przykładowe wzory prawidłowo uzupełnionych deklaracji w infografikach poniżej.

Pieczęć nagłówkowa składającego deklarację

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić komputerowo lub ręcznie wielkimi literami, kolorem czarnym lub granatowym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, na których powstają odpady komunalne; współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający
nieruchomością.

Termin składania:

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 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 do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Organ właściwy do którego
składa się deklarację:

Prezydent Miasta Włocławek.

1. Nazwa i adres siedziby

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja(1) (miesiąc – rok) __ __ - __ __ __ __

2. zmiana danych zawartych w deklaracji(2) (miesiąc – rok)

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q 2. użytkownik wieczysty
q 4. inne podmioty władające nieruchomością

1. właściciel/współwłaściciel
q 3. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

* - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną

4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

8. Imiona rodziców**

7. NIP * / PESEL**

9. Pełnomocnik (w przypadku jego ustanowienia)

10. Kraj

11. Województwo

13. Gmina

12. Powiat

14. Ulica

15. Nr domu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

20. Adres do korespondencji

ŚRÓDMIEŚCIE
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Cyganka 6
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Starodębska 21B
ZAZAMCZE
Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Promienna 15
Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Hutnicza 5/7
POŁUDNIE
Szkoła Podstawowa nr 23, ul.
Stanisława Wyspiańskiego 3
Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Gałczyńskiego 9A
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29
KAZIMIERZA WIELKIEGO
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żytnia 47
Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Papieżka 89
ZAWIŚLE
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Willowa 8
MICHELIN
Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 13

16. Nr lokalu

19. Poczta

21. Adres e-mailowy

poczta@poczta.pl

JW.

A D R E S Y S Z K Ó Ł P O D S TA W O W Y C H ,
W KTÓRYCH MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ
DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

22. Numer telefonu

(54) 230 30 30

Informuję, że na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik przydomowy
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

35.

Informuję, że kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

36.

q TAK

NIE

q TAK

 NIE

Wyliczenie miesięcznej kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

E. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy obowiązkowo wypełnić)

Opłata miesięczna (wpisać kwotę podaną w pozycji 34)

 ZABUDOWA JEDNORODZINNA

(należy obowiązkowo wypełnić)

37.

Wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z
Uchwały Rady Miasta Włocławek 11) (iloczyn ilości zamieszkujących osób oraz wysokość zwolnienia)

23.

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

3)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zastosowaniu
zwolnień (różnica kwoty z pozycji 37 i kwoty z pozycji 38)

q ZABUDOWA WIELOLOKALOWA 4)

56,00

38.

0,00

zł/os/m-c

39.

56,00

zł/m-c

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ (należy obowiązkowo wypełnić)
Należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne,
a w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości należy wypełnić nową deklarację.
24. Ulica

GMINA MIASTO
WŁOCŁAWEK
.

25. Nr domu

WOLNOŚĆ

Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w deklaracji.

Pouczenie

26. Nr lokalu

1

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

2

E.1. ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO

Należy podać lokalizację pojemnika na odpady, jeśli jest inny niż adres nieruchomości podany w części D i E
27. Ulica

GMINA MIASTO
WŁOCŁAWEK

WOLNOŚĆ

Czy pojemnik na odpady jest wspólny dla kilku nieruchomości? (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

40. Imię
28. Nr domu

KOWALSKI

42. Data (dzień-miesiąc-rok)

43. Czytelny podpis / podpis i pieczęć składającego / osoby reprezentującej

2
q TAK
 NIE

30.

41. Nazwisko

JAN

29. Nr lokalu

1

0 1

---

0 4

---

2 0 2 0

Jan Kowalski

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

31.

Jeśli pojemnik na odpady jest wspólny dla kilku nieruchomości należy wskazać podmioty, z którymi są one
dzielone:

Data złożenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

------

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Objaśnienia:

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje osób:

32. (należy podać liczbę mieszkańców)

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego
mieszkańca10)

33. (stawka opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej (należy podać kwotę w PLN)
(pomnożyć poz. 32 x poz. 33)

34.

2

1)
2)

28,00
56,00

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU
PRZYDOMOWYM

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

GAZETA ŚRÓDMIEJSKA

Czytelny podpis / podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

__ __ - __ __ - __ __ __ __

Nakład: 3000
Redakcja: dr Barbara Moraczewska, Bartłomiej Kucharczyk, Aneta
Chełminiak, Łukasz Daniewski, Aleksandra Bartoszewska, Jakub Sosiński

W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zaistnienia przyczyny złożenia deklaracji (datę zamieszkania na danej nieruchomości).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym
nastąpiła zmiana.
a)
W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia mieszkańców) właściciel
nieruchomości winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty.
b)
Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako
podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej
wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej
deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Za zabudowę jednorodzinną, uznaje się nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, tj. budynkiem wolnostojącym albo
budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku (zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Za zabudowę wielolokalową, przyjmuje się nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi innymi niż wskazane wyżej budynki mieszkalne
jednorodzinne.
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych
zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od
należnej, Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, jeżeli została
wydana oraz z baz danych Urzędu Miasta Włocławek.
Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy, nawet jeśli mają
meldunek na danej nieruchomości.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną za dany miesiąc kalendarzowy, uiszcza się bez wezwania z dołu, raz na miesiąc, w terminie
do dnia 10 następnego miesiąca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można jednorazowo uiszczać za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
kalendarzowy, stanowiące jego wielokrotność, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na rachunek dochodów Gminy Miasto Włocławek. Nr rachunku bankowego oraz godziny otwarcia
kas dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, pod adresem www.bip.um.wlocl.pl.
Stawka zgodna z Uchwałą Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.

Adres: Urząd Miasta Włocławek,
ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Telefon: 54/414 43 61; 54/414 40 25
E-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

