DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICELI DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB
INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE

Podstawa
prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 j.t ze
zm.), zwana dalej ucpg.
Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości rekreacyjnej, na których nie zamieszkują
mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.

Termin
składania:

14 dni od dnia powstania pierwszych odpadów na danej nieruchomości.
14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia
deklaracji:

Burmistrz Miasta Darłowo
Urząd Miejski w Darłowie,
Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

□ korekta deklaracji z dnia ………………….

B. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz □ współwłaściciel, współposiadacz
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ inny podmiot władający nieruchomością
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
1.

Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP i REGON (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
2.

Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

3. □ POLSKA
□ inne ...…………..

4. □ ZACHODNIOPOMORSKIE
□ inne ……………

5. □ SŁAWIEŃSKI
□ inne………………

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

6. □ DARŁOWO
□ inne…………..

7.

8.

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu

9. □ DARŁOWO
□ inne……………..

10. □ 76-150
□ inne………………

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA1)
Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu /Nr działki
(w przypadku nie nadania nr domu)

12. □ DARŁOWO
□ inne…………..

13.

14.

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer telefonu

15. □ DARŁOWO
□ inne…………..

16. □ 76-150
□ inne……………

17.

E. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 Sposób zbierania odpadów
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D
niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób2):

18. □ selektywny
□ nieselektywny

E.2 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D
niniejszej deklaracji odpady zmieszane będą zbierane do:

19. □ pojemnika
□ worka

F. RYCZAŁTOWA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM 3)
(stawka opłaty ryczałtowej x ilość domków = kwota do zapłaty)

21. Ilość domków

20. Stawka za odpady selektywne4)

22.

288,00 zł
x
24. Ilość domków

23. Stawka za odpady nieselektywne4)

576,00 zł

=
25.

x

=

F.1 ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PŁATNA
W DWÓCH RATACH (kwota z pozycji 22 lub 25 podzielona na dwie równe raty)
26. KWOTA

I RATA

TERMIN

15 czerwca

27. KWOTA

TERMIN

15 września

II RATA

G. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ SĄ ZBIERANE ODPADY
Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik?

28.

□ TAK

□ NIE

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie
nieprawidłowych danych lub zatajeniu prawdy. Przez podpisanie niniejszej deklaracji, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz przekazanie danych osobowych do firmy wywozowej dla celów związanych
z wywozem odpadów.
29. Data i miejsce wypełniania deklaracji
…………………………………………..
(dzień-miesiąc-rok, miejscowość)
I. ADNOTACJE URZĘDOWE

30. Podpis czytelny (pieczęć) składającego deklarację
…………………………………………………..

Pouczenie:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.)
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania pierwszych odpadów na danej nieruchomości.
3. W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Miasta Darłowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc
pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Niezłożenie deklaracji może stanowić podstawę do zastosowania sankcji karnych wynikających z ustawy Kodeks
karny skarbowy.
5. Organem właściwym do orzekania w tym zakresie jest Burmistrz Miasta Darłowo.
6. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy rok, w którym na
danej nieruchomości powstają odpady. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. 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.
Objaśnienia:
1) Adres nieruchomości na której znajdują się domki letniskowo-rekreacyjne.
2) Opis selektywnego zbierania odpadów znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Darłowo, dostępnym na stronie Urzędu Miasta Darłowo oraz w Urzędzie Miasta Darłowo.
SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie
odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi miasto o braku segregacji to zostanie
wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki
przewidzianej dla odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie – różnica pomiędzy zadeklarowaną
i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą
należy uregulować wraz z odsetkami.
3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą ryczałtową. Nie ma na nią wpływu ilość
i częstotliwość odbioru odpadów. Jedynym czynnikiem mającym wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jest zadeklarowany sposób zbierania odpadów komunalnych oraz ilość domków
rekreacyjno-wypoczynkowych na danej nieruchomości.
4) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Miasta
Darłowo w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępną na stronie
Urzędu Miasta Darłowo oraz w Urzędzie Miasta Darłowo.

