Wyczyść formularz
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna
Składający

Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów
spośród wskazanych wyżej, obowiązany do ich wykonania (w tym złożenia deklaracji) jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnie mieszkaniową
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zmiany danych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI*
BURMISTRZ CHEŁMKA
URZĄD MIEJSKI W CHEŁMKU
UL. KRAKOWSKA 11, 32-660 CHEŁMEK
* deklaracja może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunki i tryb składania deklaracji w ww. sposób określa odrębna
uchwała Rady Miejskiej w Chełmku.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 1. PIERWSZA DEKLARACJA ( data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca): …………………..…………………….....….....….
 2. ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI (data wystąpienia zmiany danych i przyczyna):……..…………………………………....…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. KOREKTA DEKLARACJI (podać przyczynę):………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (tytuł prawny do nieruchomości wykazanej w części D)

 1. Właściciel
 2. Współwłaściciel
 3. Użytkownik wieczysty

 4. Jednostka organizacyjna lub osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu

 5. Inny podmiot władający nieruchomości:
(podać jaki)……………………………………………

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ – OSOBY FIZYCZNE
(pola 2 i 4 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy małżonek jest współwłaścicielem nieruchomości wskazanej w części D )
2. Imię i nazwisko małżonka właściciela nieruchomości
1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości
3. Identyfikator podatkowy ( PESEL lub NIP)1właściciela
nieruchomości:

4. Identyfikator podatkowy ( PESEL lub NIP)1 małżonka właściciela
nieruchomości:

5. Nr telefonu właściciela nieruchomości

6. Adres e-mail właściciela nieruchomości

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ - OSOBY INNE NIŻ FIZYCZNE
2. Identyfikator podatkowy1

1. Pełna nazwa

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres wykazany w części D)
1. Ulica
2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

6. Poczta

5. Kod pocztowy

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres wykazany w części D)
1. Ulica

2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

6. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
1. Ulica

2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

Bobrek
5. Kod pocztowy

32-660
1

6. Nr działki (wypełnienie pozycji
nie jest obowiązkowe)

7. Kompostownik (wypełnienie pozycji nie jest obowiązkowe)

 TAK

 NIE

identyfikatorem podatkowym jest PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi
działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP – w przypadku pozostałych podmiotów
podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób selektywny (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 TAK

 NIE

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje (należy podać liczbę mieszkańców):

………………………… osób
3. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

………………..…………

X

(liczba mieszkańców)

…………..……………….

=

0,00
…………………………………..…….…….zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(stawka opłaty)

0,00
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi……………………………………….zł
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY GO REPREZENTUJĄCEJ
1. Data

2. Czytelny podpis

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
W przypadku niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.).
OBJAŚNIENIA
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Miejsce zamieszkania oznacza centrum życiowe, miejsce w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych,
interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. W części E pkt 2 niniejszej deklaracji należy zatem podać
liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość a nie liczbę osób zameldowanych. Miejsce zamieszkania nie
powinno być utożsamiane z miejscem zameldowania, które jest kategorią przynależną prawu administracyjnemu i ma związek
z ewidencją ludności.
Sposób zbierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny) będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie
wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Chełmka w drodze decyzji naliczy
opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Chełmku.
Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W
przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następującego, po którym nastąpiła zmiana.
Wyliczoną w deklaracji opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określonej w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. W przypadku
uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Chełmka zawiadamia właściciela
nieruchomości o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim
przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w
zawiadomieniu.
Jeżeli osoba zobowiązana do złożenia deklaracji działa przez pełnomocnika, do deklaracji należy dołączyć dokument
potwierdzający udzielone pełnomocnictwo.

