POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 12890.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których świadczone są usługi

hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do
rejestru obiektów turystycznych, prowadzonego przez wójta gminy,
oraz innych tj. nieruchomości, na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich
odpady komunalne i na częściach tych świadczone są usługi hotelarskie
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do rejestru obiektów
turystycznych, prowadzonego przez wójta gminy
Miejsce składania:

Urząd Gminy Postomino, 76- 113 Postomino 30

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Postomino, 76-113 Postomino 30
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsza deklaracja

 zmiana danych zawartych w deklaracji

data zaistnienia zmiany ____-____-_______
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Składający

 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

2. Rodzaj podmiotu

 właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

 współwłaściciel, współposiadacz

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca  inny podmiot władający nieruchomością
nieruchomość w zarządzie

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej)

2. PESEL/REGON

3. Adres e-mail

4. Nr telefonu

D1. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Nr domu

8. Miejscowość

9. Kod pocztowy

10. Poczta

7. Nr lokalu

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

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

2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

6. Poczta

7. Obręb – numer działki (w przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego nr porządkowego)

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY WG ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO ZUŻYCIA WODY
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części E niniejszej deklaracji …………………….. m 3
średniomiesięczne zużycie wody wynosi
2. Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji będą
zbierane w sposób (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
 selektywny
 nieselektywny
3. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E wyposażona jest w kompostownik (proszę
zaznaczyć właściwy kwadrat)

 TAK ______m3

 NIE

4. Wysokość opłaty
1) miesięczna opłata za odpady zbierane selektywnie
……………... (zużycie wody w m3) x ……… (stawka opłaty) = ………….. (wysokość
opłaty)
2) miesięczna opłata za odpady zbierane nieselektywnie
……………... (zużycie wody w m3) x ……… (stawka opłaty) = ………….. (wysokość
opłaty)
G. WYSOKOŚĆ OPŁATY LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA

INFRASTRUKTUR Z DNIA 14 STYCZNIA 2002 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA
PRZECIĘTNYCH NORM ZUŻYCIA WODY (DZ.U. Z 2002 r. NR 8, POZ. 70)
1. Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji będą
zbierane w sposób (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

 selektywny

 nieselektywny

2. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E wyposażona jest w kompostownik (proszę
zaznaczyć właściwy kwadrat

 TAK ______m3

 NIE

3. Wysokość opłaty
1) miesięczna opłata za odpady zbierane selektywnie

……………... (zużycie wody w m3) x ……… (stawka opłaty) = ………….. (wysokość
opłaty)
2) miesięczna opłata za odpady zbierane nieselektywnie
……………... (zużycie wody w m3) x ……… (stawka opłaty) = ………….. (wysokość opłaty)
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
– Dz. U. z 2016 r. poz. 9.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Postominie, 76-113
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Postomino 30 danych dotyczących mojej osoby w
administracyjnego (dotyczy osób fizycznych)
1. Miejscowość i data
2. Podpis

celu

przeprowadzenia

postępowania

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

J. POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2017 r., poz.1201 ze zm.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni rozpoczęcia świadczenia usług turystycznych na podstawie
wpisu do rejestru obiektów turystycznych prowadzonego prze Wójta Gminy lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3 albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Postomino określi w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
5. Zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli.
W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych naliczona
zostanie opłata jak za odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do ostatniego dnia miesiąca,
którego dotyczy opłata. Jeśli ostatni dzień wyznaczonego terminu płatności jest dniem wolnym od
pracy, to terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.
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....................................................

.................................................

(imię i nazwisko osoby

(miejscowość, data)

składającej deklarację)
.....................................................................
(PESEL lub NIP)
...................................................................
(adres)
OŚWIADCZENIE

Oświadczam,

że

zużycie

wody

na

nieruchomości

oznaczonej

numerem

geodezyjnym

działki

……….......położonej w obrębie geodezyjnym ..................................... w ciągu ostatniego roku przedstawiało się
następująco:

Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Zużycie wody w m 3

………………………………………………
(czytelny podpis)

