DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.
j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
Składający:
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością
Celowy Związek Gmin SGO5, ul. Kościuszki 77, 66-540 Stare Kurowo
Miejsce składania:
A. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczność powodująca obowiązek złożenia Data: (dzień – miesiąc - rok)
deklaracji:
pierwsza deklaracja1
Podstawa prawna:

korekta deklaracji2
zmiana danych zawartych w deklaracji

3

-

-

-

-

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
zarządca nieruchomości wspólnej
jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
C. DANE INDENTYFIKACYJNE
osoba fizyczna
mikroprzedsiębiorca (w rozumieniu art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
mały przedsiębiorca (w rozumieniu art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
średni przedsiębiorca (w rozumieniu art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
osoba prawna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
C1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i Nazwisko*/ pełna nazwa*

PESEL*

Telefon:

Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu:

Numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty***:

NIP*/**

E-mail:

REGON*

C2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:

Nr domu:

Ulica:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr ewidencyjny działki4:

C3. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY5
Miejscowość:

Nr domu:

Ulica:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

-

C4. ADRES DO KORESPODNECJI (jeżeli jest inny niż w rubryce C3)
Imię i Nazwisko:

Nr domu:

Miejscowość:

Nr lokalu:

Ulica:

Kod pocztowy:

Poczta:

-

C5. DANE MAŁŻONKA
Imię i Nazwisko:

Nr domu:

Miejscowość:

Nr lokalu:

Ulica:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon:

E-mail:

D. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C2 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone
i odbierane w sposób: (należy zaznaczyć X właściwy kwadrat)
selektywny

zmieszane

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALYMI
E1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Liczba osób zamieszkałych:

Stawka opłaty:

Opłata miesięczna: (liczba osób zamieszkałych x stawka opłaty)

E2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (w tym działalności gospodarczej)
Wielkość pojemnika
Liczba pojemników
Stawka
Kwota do zapłaty
(liczba pojemników x
stawka)

80l

120l

240l

1100l

5 m3

7 m3

9 m3

Łączna kwota do zapłaty:

E3. DOTYCZY DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE7
Wielkość pojemnika

120l

240l

Liczba pojemników
Roczna stawka ryczałtowa
Kwota do zapłaty
(liczba pojemników x stawka)
Łączna kwota do zapłaty:

E4. DOTYCZY OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH6
Ilość ogródków działkowych
Roczna stawka ryczałtowa
Łączna kwota do zapłaty:

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLRACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Składając niniejszą deklarację oświadczam, podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.
Miejscowość i data:
Czytelny podpis:

G. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienie:
*- należy podać pełną nazwę podmiotu lub imię i nazwisko, PESEL, REGON, jeżeli dotyczą
**- jeżeli jest nadany
***- pole nieobowiązkowe
1 – wypełnić w przypadku złożenia pierwszej deklaracji,
2 – wypełnić w przypadku błędu, np. pisarskiego, rachunkowego,
3 – wypełnić w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4 – wypełnić w przypadku, gdy dana nieruchomość nie posiada nadanego numeru nieruchomości,
5 – podać adres zamieszkania, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres
siedziby,
6 – opłata za gospodarowanie odpadami dotycząca domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ogródki działkowe ma zastosowanie od 01 stycznia 2017 roku na mocy odrębnej uchwały
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Pouczenie
Deklarację należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy, to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.
Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne lub zamieszkują mieszkańcy jest obowiązany złożyć lub
przesłać do siedziby Celowego Związku Gmin SGO5, ul. Kościuszki 77, 66-540 Stare Kurowo deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia na danej nieruchomości.
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 lub przesłać do siedziby Celowego Związku Gmin SGO5, ul. Kościuszki 77, 66-540 Stare
Kurowo nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.
W przypadku, gdy mieszkaniec zamieszkiwał daną nieruchomość przez część miesiąca, uiszcza opłatę za gospodarowanie
odpadami w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, w
którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych należy
uiszczać (bez wezwania, bez faktur) z góry do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata zgodnie z uchwałą
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nadane indywidualne konto XX 8362 0005 222X XXXX XXXX XXXX.

7)

8)

9)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz ogródki działkowe należy uiszczać (bez wezwania, bez faktur) z góry do 30 czerwca danego
roku kalendarzowego, począwszy od 01 stycznia 2017 r. zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nadane
indywidualne konto XX 8362 0005 222X XXXX XXXX XXXX.
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji opłaty oraz podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 599 ze zm).
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej oraz
domków letniskowych i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe regulują odrębne uchwały
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5. Regulacje zawarte w uchwale Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5
dotyczące domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ogródki
działkowe mają zastosowanie od 01 stycznia 2017 roku.

