POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/16

Nr dokumentu

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14.04.2016r.

DEKLARACJA
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13-09-1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 250 tekst jednolity).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami nieruchomości lub ich części oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami nieruchomości.
Pierwszą deklarację: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ilości
mieszkańców lub innych danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pocztą na wskazany adres lub elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Termin składania:
Miejsce składania:
Organ właściwy do złożenia
deklaracji

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pierwsza deklaracja  2. zmiana danych zawartych w deklaracji od dnia …................................................. (dd-mm-rrrr)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Właściciel nieruchomości  2. Współwłaściciel  3. Najemca / dzierżawca  4. Użytkownik wieczysty  5. Zarządca nieruchomości wspólnej  6. Inny podmiot
C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Nazwisko

4. Imię

5. Pełna nazwa
6. PESEL

7. Identyfikator REGON (o ile posiada)

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

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

18. Gmina

14. Nr lokalu

(w przypadku tej samej nieruchomości – można wpisać jw.)
20. Nr domu1

21. Nr lokalu

KOSTRZYN NAD ODRĄ
23. Kod pocztowy

22. Miejscowość

24. Poczta

KOSTRZYN NAD ODRĄ

66-470

KOSTRZYN NAD ODRĄ

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli inny niż adres zamieszkania)
25. Kraj

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Ulica

30. Nr domu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

34. Poczta

31. Nr lokalu

F. OBLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
35. Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne:*



1. będą gromadzone SELEKTYWNIE (segregowane)2
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części D niniejszej deklaracji ZAMIESZKUJE/Ą osób/osoby
(należy podać liczbę mieszkańców)

 2. nie będą gromadzone selektywnie(ZMIESZANE) 3
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi5

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4

36. …………………..…………….. osób/osoby

37. …………………..………, ……. zł/miesiąc

38.

….………….…………………….. zł

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PŁATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PŁATNIKA
39. Imię

40. Nazwisko

41. Nr telefonu

42. Adres e-mail

43. Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr)

44. Czytelny podpis (pieczęć) składającego deklarację

I. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
45. Uwagi organu

47. Podpis weryfikującego formularz

46. Data (dd-mm-rrrr)

……………………………….............................................................……………………....……………………

………………..……………….......................................................………………………....……………………

POUCZENIE:
1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, co do
danych zawartych w deklaracji Burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać (bez wezwania) w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca kalendarzowego
od powstania obowiązku wniesienia opłaty.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza lub przesłać do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą 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.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza lub przesłać do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą deklarację w terminie 14 dni od dnia, w
którym nastąpiły zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
5. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.).
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI:
* zaznaczyć/wypełnić właściwą pozycję
1

W przypadku braku numeru adresowego nieruchomości w polu nr domu w części D nr 20 należy podać obręb i nr geodezyjny działki na której
jest zlokalizowana nieruchomość.
2

Odpady gromadzone i oddawane w sposób selektywny – zbiórka odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym z podziałem
co najmniej na frakcje: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale oraz odpady ulegające biodegradacji gromadzone i oddawane osobno.

3

Odpady gromadzone i oddawane w sposób nieselektywny (zmieszany) – wszystkie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym
gromadzone i oddawane są w pojemniku na odpady komunalne zmieszane, bez podziału na poszczególne ich frakcje.
4
Stawka za gospodarowanie odpadami komulanymi – wpisywana jest na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad
Odrą w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełniając pole 37 należy przyjąć odpowiednią stawkę opłaty tj.
podstawową lub podwyższoną ze względu na nieprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym.

5

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
odpowiedniej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w uchwale Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
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