DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA I GMINY CHODECZ
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają
odpady komunalne, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi drukowanymi literami.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

Przyczyna zmiany danych zawartych w deklaracji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

□

………………………………….………

korekta deklaracji

(dzień – miesiąc – rok)

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy
Ordynacja podatkowa.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. właściciel/współwłaściciel
 2. użytkownik wieczysty
 3. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 4. inne podmioty władające nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)
 5. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkańców

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Numer PESEL*

Identyfikator
REGON

Numer NIP

Numer telefonu właściciela

Adres poczty elektronicznej
właściciela nieruchomości

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES DO KORESPONDENCJI

Nr lokalu

E. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ODPOWIADAJĄCEGO SOLIDARNIE
Nazwisko i Imię
Adres zamieszkania
Numer PESEL

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

G. Rodzaj nieruchomości

□

ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających
w nim osób budynkami garażowymi i gospodarczymi)

□ ZABUDOWA WIELORODZINNA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne, bądź zespół takich budynków)
□ NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe)
□ NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki
niezabudowane))

H. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zameldowanych jest: ……….……………………
(liczba mieszkańców)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….……………………………..
(liczba mieszkańców)

Różnica w ilości osób zameldowanych a zamieszkujących spowodowana jest :

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
I. OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW
Oświadczam, iż z terenu mojej nieruchomości odpady komunalne będą zbierane w sposób:

□
□

selektywny
zmieszany

J. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

….………………….……….

X

……………………………………

(liczba mieszkańców)

=

(stawka opłaty)

………………………….…….……… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

K. WYLICZENIE OPŁATY W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – DZIAŁEK
REKREACYJNYCH:
NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki niezabudowane))
Liczba posiadanych nieruchomości:
Opłata ryczałtowa :

□ odpady zbierane w sposób selektywny - 180 zł rocznie
□ odpady nie zbierane w sposób selektywny 190 zł roczne

Opłata stanowi iloczyn stawki od nieruchomości x liczba nieruchomości niezamieszkałych
W przypadku większej niż 1 liczby domków letniskowych na nieruch ości wyliczoną stawkę należy pomnożyć przez liczbę domków.

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

L. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W PRZYDOMOWYM
KOMPOSTOWNIKU
Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości odpady biodegradowalne będą podlegać:

□ Kompostowaniu na terenie mojej nieruchomości przy użyciu przydomowego kompostownika
□ Zbieraniu selektywnemu do wyznaczonych pojemników lub worków i odbiorze przez firmę wywozową
Ł. OŚWIADCZENIE O ZAGOSPODAROWANIU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości nieczystości płynne będą podlegać:

□ gromadzeniu w szambie bezodpływowym o pojemności ……………1) opróżnianym……….2) razy w roku
□ oczyszczaniu w przydomowej oczyszczalni ekologicznej
□ odprowadzane do kanalizacji
1) podać pojemność
2) podać częstotliwość wywozu nieczystości przez firmę wywozową

M. PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

DEKLARACJĘ/OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO

Imię

Nazwisko

Data (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis / podpis i pieczęć składającego / osoby reprezentującej

---

---

N. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r, poz. 1619 z późn. zm).

o

2)

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu 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.

3)

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w
Chodczu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 30 dni od dnia od dnia powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4)

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 właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do Urzędu
Miasta i Gminy w Chodczu
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5)

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z pkt 10 albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
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 2014r, poz. 1619 z późn. zm.).

6)

Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Objaśnienia:
1)

Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.

2)

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.

