Wypełnić ręcznie lub komputerowo. Wypełnić pola białe znakiem „X” lub słownie.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/239/16
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 lipca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Składający:

Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Kamień
Pomorski. Przez pojęcie właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające
nieruchomością. W przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono
odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę
mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.

Miejsce
składania:

URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU POMORSKIM, ul. STARY RYNEK 1, 72-400 KAMIEŃ POMORSKI

Termin
składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych należy złożyć nową deklaracją w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Gminy Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA

obowiązuje od: …………...……………..……....…

NOWA DEKLARACJA W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH

obowiązuje od: ………...……………….……....…

KOREKTA UPRZEDNIO ZŁOŻONEJ DEKLARACJI

obowiązuje od: .…………………………….……..

C. STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I OSOBY POSIADAJĄCE MIERUCHOMOŚCI W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ ……...…………………………………………………………...……

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1. Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

2. Numer PESEL*

3. Identyfikator REGON **

4. Numer NIP**

E. ADRES ZAMIESZKANIA */ ADRES SIEDZIBY*
5. Kraj

6. Województwo

8. Gmina

9. Ulica

7. Powiat
10. Nr domu

12. Miejscowość

13. Kod

15. Nr telefonu

16. Adres e-mail

14. Poczta

11. Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY

(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
17. Miejscowość
18. Ulica
21. Numer geodezyjny działki i obręb
(należy podać w przypadku
braku numeru w poz. nr 19)

19. Nr domu
22. Poczta

20. Nr lokalu
23. Kod

G. ADRES KORESPONDENCYJNY

(wypełnić, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w punkcie E)
24. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

H. OŚWIADCZENIA

(w punkcie 25 należy zaznaczyć właściwy kwadrat, w punkcie 26 należy wskazać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość)
25. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE WSKAZANEJ NIERUCHOMOŚCI, ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE BĘDĄ
W SPOSÓB:

□

SELEKTYWNY

□

(poprzez segregację odpadów)

NIESELEKTYWNY

(bez segregacji odpadów)

26. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE WSKAZANEJ WYŻEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE: ……………….………….....…..

(podać liczbę osób zamieszkujących)

I. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI – NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁE

(opłata uiszczana bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy w kasie Urzędu
Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub przelewem na rachunek bankowy).
27) WYPEŁNIAJĄ OSOBY FIZYCZNE
Określenie nieruchomości
( lokali mieszkalnych)

Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty

Wysokość opłaty
(iloczyn pozycji
2 i 3 w tabeli)

1

2

3

4

nieruchomość zamieszkała przez 1-2 osoby
nieruchomość zamieszkała przez 3-4 osoby
nieruchomość zamieszkała przez 5-6 osób
nieruchomość zamieszkała przez 7-8osób
nieruchomość zamieszkała przez 9 i więcej osób
28) WYPEŁNIAJĄ POZOSTAŁE PODMIOTY (w tym: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne nie wymienione w
części D)
Określenie nieruchomości
( lokali mieszkalnych)

Liczba
poszczególnych
nieruchomości

Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty

Wysokość opłaty
(iloczyn pozycji
3 i 4 w tabeli)

1

2

3

4

5

nieruchomość zamieszkała przez 1-2 osoby
nieruchomość zamieszkała przez 3-4 osoby
nieruchomość zamieszkała przez 5-6 osób
nieruchomość zamieszkała przez 7-8osób
nieruchomość zamieszkała przez 9 i więcej osób
Razem:

J. POZOSTAŁE INFORMACJE NA TEMAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

29. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne
potrzeby. W przypadku zaznaczenia pozycji „Tak” proszę podać pojemność kompostownika.

□ TAK
□ NIE

pojemność kompostownika: …………………….

30. Oświadczam, że ścieki z terenu nieruchomości odprowadzane są do:

□
□
□

sieci kanalizacyjnej
zbiornika bezodpływowego (szamba)
przydomowej oczyszczalni ścieków

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(w przypadku kiedy deklarację składa osoba reprezentująca składającego deklarację należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego
posiadanie pełnomocnictwa do składania oświadczeń/reprezentowania w imieniu zobowiązanego do złożenia deklaracji).

………………………..………
(miejscowość i data)

……………………………………
(czytelny podpis/pieczątka)

L. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
a. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.).
b. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w
razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w
przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
c.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
Objaśnienia:
1. Na terenie Gminy Kamień Pomorski obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęto
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata za nieruchomość zamieszkałą stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty.
2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość zamieszkałą powstaje za każdy miesiąc, w którym
na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się bez wezwania w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, którego opłata dotyczy. Deklarując liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkałych
- nie zameldowanych.
3. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi
gminę o braku segregacji, to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona według
stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych - różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą a opłatą
określoną przez organ, stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami.
4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5. W deklaracji wybieramy jeden sposób gromadzenia odpadów: selektywny lub nieselektywny.
* dotyczy tylko osób fizycznych
** dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych, itp.

