
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL.  WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Składający:

Formularz  przeznaczony  dla  osób  fizycznych,  osób  prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych  będących
właścicielami  nieruchomości,  a  także  współwłaścicieli,  użytkowników   wieczystych  oraz  jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów
władających nieruchomością.

Termin składania:

Deklarację  należy  złożyć  w terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  mieszkaniowej
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkanej odpadów komunalnych, albo
też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa właściciel
nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 

Miejsce składania: Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom.

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

q 1. pierwsza deklaracja1 - powstanie obowiązku od (data) .........................................………

q 2.  nowa deklaracja2 - zmiana danych od (data) ...........….........................................………

q 3. korekta deklaracji3 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. właściciel q 2. współwłaściciel   q3. użytkownik wieczysty  q 4. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa

q5. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

q6. inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) …………………………………………………………………………….. (jaki?)

…………………………………………………………………………………………. ((jaki?(jaki(jaki?)…………………….D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

3. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

4. Imię i Nazwisko/ Nazwa pełna  

  5. Identyfikator REGON4 (jeżeli obowiązuje 
składającego deklarację)

6. Numer PESEL5 7. NIP4 (jeżeli obowiązuje składającego 
deklarację)

8. Adres e-mail (nieobowiązkowo) 9.Telefon (nieobowiązkowo)
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F.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 

10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

G. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

27. (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że dokonuję selektywnego zbierania odpadów komunalnych na ww. nieruchomości        q

Oświadczam, że nie dokonuję selektywnego zbierania odpadów komunalnych na ww. nieruchomości  q

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.1 DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w rubryce E niniejszej deklaracji zamieszkuje   ..............  osób.

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

…………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł
           (liczba mieszkańców)                                               (stawka opłaty) 6                               (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

G.2 DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY

29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w rubryce E niniejszej deklaracji odpady komunalne niesegregowane 

(zmieszane) gromadzone są w następujących pojemnikach:

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

1. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł
             (liczba pojemników 60 l)                                          (stawka opłaty) 6                                    (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

2. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł
             (liczba pojemników 120 l)                                        (stawka opłaty) 6                                     (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

3. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł
             (liczba pojemników 240 l)                                        (stawka opłaty) 6                                     (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

4. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł
            (liczba pojemników 1100 l)                                       (stawka opłaty) 6                                     (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie…………........…………..zł
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G.3  DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOMKI  LETNISKOWE  LUB  INNYCH

NIERUCHOMOŚCI  WYKORZYSTYWANYCH  NA  CELE  REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  WYKORZYSTYWANYCH

JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

30. Wyliczenie rocznej opłaty:

…………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł
 (liczba domków letniskowych lub                                  (stawka opłaty ryczałtowej)6                         (iloczyn liczby domków letniskowych lub innych nieruchomości
 innych nieruchomości wykorzystywanych                                                                                        wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i    
 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)                                                                                                stawki opłaty)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

31. Miejscowość i data 32. Podpis składającego deklarację

I. ADNOTACJE BURMISTRZA MIASTA

33. Uwagi organu

34. Data (dzień - miesiąc - rok) 35. Podpis przyjmującego formularz

 Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia  17 czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  (Dz.U.  z  2014  r.,  poz. 1619
z późn. zm.).
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1  Pierwsza deklaracja – jest składana w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub  powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2  Nowa deklaracja – jest składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości, w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

3  Korekta deklaracji – jest składana w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4 Wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
5 Wypełnia osoba fizyczna
6  Stawka opłaty została określona w  Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik.


	H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

