DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA DARŁOWO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz.1399 j.t ze zm.), zwana dalej ucpg.

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, Biuro Obsługi Interesanta lub pocztą
na wskazany wyżej adres

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.

D. Adres: zamieszkania / siedziby/ korespondencyjny
Kraj

Województwo

Powiat

3. □ POLSKA

4. □ ZACHODNIOPOMORSKIE

5. □ SŁAWIEŃSKI

□ inne………..

□ inne…………

□ inne…………

Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu

6. □ DARŁOWO

7.

8.

□ inne……….
Miejscowość

Kod pocztowy

9. □ DARŁOWO

10. □ 76-150

□ inne…………

□ inne………….

D.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu

11. □ DARŁOWO

12.

13.

Miejscowość

Kod pocztowy

nr telefonu

14. □ DARŁOWO

15. □ 76-150

□ inne……….

□ inne…………

□ inne………….

16.

E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1 niniejszej deklaracji
odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny

□ TAK □ NIE

E.1 WYSOKOŚĆ OPŁATY WG LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI
Liczba osób
Opłata za odpady zbierane
selektywnie

17.

Opłata za odpady zbierane
nieselektywnie

20.

x

Stawka

=

19.

18.

x

14,30 zł

=

28,60 zł

=

22.

21.

x

Wysokość opłaty (liczba osób x stawka)

E. 2 WYSOKOŚĆ OPŁATY WG ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO ZUZYCIA WODY (m3)
□ z kartoteki o średnim zużyciu wody
□ rozporządzenie (w przypadku
braku opomiarowania)
Opłata za odpady zbierane
selektywnie

23.

Opłata za odpady zbierane
nieselektywne

26.

Wysokość opłaty
(ilość zużytej wody x stawka)

Stawka
x

=
24.

x

25.

4,50 zł

=

9,00 zł

=

27.

x

28.

F. DODATKOWE INFORMACJE
Czy na nieruchomości wskazanej w części D.1 odpady zielone są zbierane do
kompostownika?

□ TAK

□ NIE

Czy na nieruchomości wskazanej w części D.1 jest własne ujęcie wody?

□ TAK

□ NIE

Czy na nieruchomości wskazanej w części D.1 znajduje się pojemnik?

□ TAK ilość pojemników na nieruchomości ……szt.
□ NIE

G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
Informacja o ilości zużytej wody sporządzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

□ TAK
□ NIE

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 - tekst jednolity).
…………………………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………………….
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza
Miasta Darłowo w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz
Miasta Darłowo 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.
3. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska po
zweryfikowaniu przez Urząd Miejski złożonej deklaracji.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc od lutego do grudnia oraz do
dnia 30 stycznia za styczeń (zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/240/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, Biuro Obsługi Interesanta, bądź
przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres.
6. W przypadku mieszkańców Osiedla Darłówko należy dołączyć dokument potwierdzający zużycie wody za poprzedni rok kalendarzowy.
7. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte:
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika wraz z wniesioną za nie opłatą skarbową,
- dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawione przez instytucje wskazane w uchwale Rady
Miejskiej,
- dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,
- w odniesieniu do właścicieli nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, dokument
potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacji itp.
- dokument potwierdzający zużycie wody za poprzedni rok kalendarzowy.
Objaśnienia:
1. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek złożenia deklaracji
obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali (tj. dz.
U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm.). Jeżeli zarząd nie został wybrany – obowiązek ten ciąży na właścicielach poszczególnych lokali.
2. Dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej należy złożyć odrębną deklarację.
3. Spółdzielnie Mieszkaniowe składają deklaracje dla wszystkich posiadanych nieruchomości zamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części
niezamieszkałych.

