Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/547/13
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 16 grudnia 2013 r.

DRUK D1

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
JASNE POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z póź.zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli1) nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg
Miejsce składania: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

1. Składana deklaracja stanowi (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”):
pierwszą deklarację
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji …….……………………………………….
data zaistnienia zmiany (dzień-miesiąc-rok)

Powód zaistnienia zmiany ………………………………………………………………..…………………………………………….
W przypadku nowo wybudowanych nieruchomości wysokość opłaty należy wyliczyć w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).

2. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”):
właściciel
jednostka organizacyjna i
w zarządzie lub użytkowaniu

osoba

posiadająca

nieruchomość

współwłaściciel
inny podmiot………………..…………………………
użytkownik wieczysty

3. Dane składającego deklarację
Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”):
osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna/imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………….
Identyfikator NIP/REGON
PESEL
(firmy) ……………………………………
(osoby fizyczne)…………………………………….
4. Adres siedziby/adres zamieszkania składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Obręb/numer działki

5. Adres nieruchomości zamieszkałej, z której będą odbierane odpady (jeśli inny niż w pkt 4)
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Obręb/numer działki

6. Sposób gromadzenia odpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”):
Oświadczam, że:
gromadzę odpady w sposób selektywny „S” (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, pozostałe odpady zmieszane)
2)
i do ustalenia wysokości opłaty miesięcznej przyjmuję niższą stawkę
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny „Z” (odpady komunalne nie poddane segregacji)
2)
i do ustalenia wysokości opłaty miesięcznej przyjmuję wyższą stawkę

7. Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3)
7.1. ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY
3

m /rok

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ (liczona jako iloczyn ilości zużytej wody w danym roku podanej w metrach sześciennych
oraz stawki opłaty)
3

……………………m /rok ×

zł =

…………………….. zł/rok*

Stawka opłaty

Uwaga:
Opłata roczna płatna jest w czterech ratach kwartalnych zgodnie z terminami wskazanymi w uchwale Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Objaśnienia:
*
do wysokości opłaty stosuje się zaokrąglanie kwot w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,50 zł pomija się, a końcówki
0,50 zł i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

8. Adnotacje organu

POUCZENIE:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych.
3. Dla każdej nieruchomości trzeba złożyć odrębną deklarację.
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ, w drodze decyzji, naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z odsetkami.

Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację
……………………………
Miejscowość i data

………………………….
Czytelny podpis

OBJAŚNIENIA:
1)
Właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomościami.
2)
Stawkę opłaty, niższą dla segregujących i wyższą dla nie segregujących, ustali Rada Miasta Kołobrzeg w odrębnej uchwale w sprawie
wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłat.
3)
Należy wpisać zużycie wody za rok poprzedni dla nieruchomości, dla której składana jest deklaracja. W przypadku, gdy nieruchomość
została nowo wybudowana i nie było zużycia wody w poprzednim roku, wówczas należy przyjąć obowiązującą normę zużycia wody
na 1 mieszkańca zaczerpniętą z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).

