DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017
r., poz. 1289)

Składający:

Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

Termin składania deklaracji:

- 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych
- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych wpływających na wysokość opłaty

01. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJA
BURMISTRZ CHOCIWLA
Adres: Urząd Miejski w Chociwlu ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel
02. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznacz właściwy kwadrat znakiem X)
pierwsza deklaracja - obowiązuje od …............................
zmiana deklaracji

- obowiązuje od …............................

03. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
właściciel

najemca/dzierżawca

współwłaściciel

zarządca

użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)
….................................................................................

04. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARCJĘ ( zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
osoba fizyczna

osoba prawna

inny (jaki?)
….............................................................................

05. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko*

Imię pierwsze*:

Imię drugie*:

Pełna nazwa**:

Imię ojca: (obowiązkowe gdy brak nr PESEL)

Imię matki: (obowiązkowe gdy brak nr PESEL)

PESEL/NIP***:

Data urodzenia*:

REGON**:

06. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA:
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Miejscowość:

Gmina:

Ulica:

Kod pocztowy:

Nr domu:

Poczta:

Nr lokalu:

Opis nietypowego miejsca/ Nr geodezyjny działki, obręb (wypełnić w przypadku braku numeru budynku)

07. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
Wypełnić jeśli jest inny niż w rubryce 06
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Miejscowość:

Gmina:

Ulica:

Kod pocztowy:

Nr domu:

Poczta:

Nr lokalu

Opis nietypowego miejsca/ Nr geodezyjny działki, obręb (wypełnić w przypadku braku numeru budynku)

08. WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ
8.1 Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części 06 względnie 07, odpady będą zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)
8.2

SELEKTYWNY

8.3

NIESELEKTYWNY

STAWKA OPŁATY (zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty)

Dla 8.2

…................................

Dla 8.3

…...............................

8.4 Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty:
Liczba osób zamieszkujących

x

Stawka opłaty

x

…........................

…........................

=
=

Wysokość miesięcznej opłat
…........................

9. WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ
9.1 Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części 06 względnie 07 odpady będą zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)
9.2

SELEKTYWNY

9.3

NIESELEKTYWNY

9.4 Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty :
Wielkość
pojemnika

I. Stawka opłaty – zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru II. Ilość
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami pojemników
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

III. Ilość odbiorów IV. Razem opłata ( I x II x III )
w miesiącu
stawka opłaty w zależności od wybranego
sposobu zbierania i odbierania odpadów (poz.
9.2 lub 9.3) x ilość pojemników x ilość
odbiorów w miesiącu

selektywnie

nieselektywnie

120 l

…................zł

…................zł

2

1.

240 l

…................zł

…................zł

2

2.

1100 l

…................zł

…................zł

2

3.

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ( suma pól 1-3)
10. WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI W
CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
10.1 Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części 06 względnie 07, stanowi częściowo nieruchomość zamieszkałą, a częściowo niezamieszkałą
10.2 Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty:
Kwota wyliczona w pkt 8.4

+

Kwota wyliczona w pkt 9.4

=

Wysokość miesięcznej opłaty

11. OKREŚLENIE ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB
INNYCH NIRUCHOMOŚCI, WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
11.1. Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części 06 względnie 07, odpady będą zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)
11.2

SELEKTYWNY

11.3

NIESELEKTYWNY

ROCZNA RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY
(zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty)

Dla 11.2

…............................zł

Dla 11.3

ROCZNA RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY
(w zależności od sposobu postępowania z odpadami)

…............................zł
…............................zł

12. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
12.1 Imię

12.2 Nazwisko

12.3 Data wypełnienia

12.4 Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej

12.5 Telefon

12.6 Adres e-mail

13. ADNOTACJE ORGANU

Data:

Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej deklarację:

Pouczenie
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. Nr 229, poz. 1619).
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w
deklaracji, Burmistrz Chociwla określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
Objaśnienia:
* Dotyczy osób fizycznych
** Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
*** Należy wpisać: PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzących działalności gospodarczej
lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających ewidencyjnemu.

