Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/65/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 14 maja 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Data ……………… Nr sprawy …………………….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 2 ust. 3 i 3b)
Termin składania:
a) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub
b) w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, lub
c) w terminie do 31 maja 2016 r. w przypadku domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez
część roku, lub
d) w przypadku nowopowstałych budynków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w terminie 14 dni
od oddania budynku do użytkowania lub rozpoczęcia użytkowania nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Organ właściwy: Burmistrz Czerska

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miejski w Czersku ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat, w przypadku korekty lub nowej deklaracji podać powód zmiany)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

pierwsza deklaracja

nowa deklaracja

korekta deklaracji

Data powstania obowiązku opłaty (dzień, miesiąc, rok)

Uzasadnienie zmiany

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości
Najemca/dzierżawca
Zarządca nieruchomości

Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej **dotyczy osób fizycznych
OSOBA FIZYCZNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

OSOBA PRAWNA

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna*/Nazwisko**

Nazwa skrócona*/Imię/Imiona**
Imię ojca**

NIP*/PESEL**

Imię matki**

D2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

D3. DANE IDENTYFIKACYJNE** - dotyczy osób fizycznych (współwłaściciela, współmałżonka)
Imię/Imiona**

Nazwisko**
PESEL**

Imię ojca**

Imię matki**

D4. ADRES ZAMIESZKANIA** (wypełnić w przypadku, jeżeli jest inny niż w pozycji D2.)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. DANE DODATKOWE (podanie adresu e-mail, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na komunikację elektroniczną)
Nr telefonu

Adres e-mail

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu/lokali

Nr lokalu

G. DANE OBOWIĄZKOWE

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Czy odpady będą zbierane w sposób selektywny?

Tak

Nie

Czy odpady biodegradowalne będą zagospodarowywane na nieruchomości (kompostownik)?

Tak

Nie

Czy odpady biodegradowalne będą oddawane przez mieszkańców?

Tak

Nie

Czy popioły będą oddawane przez mieszkańców w odrębnym pojemniku?
(dotyczy nieruchomości zamieszkałej na stałe)

Tak

Nie

Czy deklaracja dotyczy domu letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno–wypoczynkowe, jedynie przez część roku?

Tak

Nie

od miesiąca

Jeżeli powyżej zaznaczono tak, należy podać okres wytwarzania odpadów.

do miesiąca

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałej należy wypełnić podpunkt H1. W przypadku domu letniskowego lub nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe jedynie przez część roku należy wypełnić podpunkt H2.

H1. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY (nieruchomości całoroczne):
Liczba gospodarstw domowych w podziale na:
1)

gospodarstwo domowe jednoosobowe

2)

gospodarstwo domowe dwuosobowe

3)

gospodarstwo domowe trzyosobowe

4)

gospodarstwo domowe czteroosobowe

5)

gospodarstwo domowe pięcioosobowe
lub większe

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma iloczynów liczby gospodarstw domowych
wymienionych w poz. 1 – 5 i odpowiednich stawek opłaty
określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty).
zł/m-c

H2. DOMKI LETNISKOWE LUB NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU:
Wysokość rocznego ryczałtu za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek określonych
w obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Deklarowana liczba użytkowników nieruchomości (w celu ustalenia wielkości pojemnika):

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Miejscowość i data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej)

Adnotacje organu

Pouczenie











Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Pola jasne wypełnia podatnik na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim
kolorem.
Właściciel nieruchomości wielorodzinnej zobowiązany jest złożyć jedną deklarację zbiorczą dla danej nieruchomości.
W przypadku nieruchomości wielorodzinnej wskazać lokal, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku wyboru metody selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, przy wyborze
nieselektywnego (zmieszanego) zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podwyższoną.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy
wnoszona będzie z dołu bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z domków letniskowych lub nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszona będzie z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości
obejmującej opłatę za bieżący rok kalendarzowy, w terminie do 31 grudnia każdego roku.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę jak za odpady zmieszane (stawka podwyższona).
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, bądź przesłać za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Czersku)
Przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym
mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

zł/rok

