Załącznik do Uchwały
NR XXV/271/2017
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 9 listopada 2017r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kołczygłowy
(właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Termin składania: zgodnie z art.6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach*)
Miejsce składania: Urząd Gminy w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy.
*) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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. W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

DZIAŁ A - DANE OGÓLNE
ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□Pierwsza deklaracja

□Nowa deklaracja (data zaistnienia zmian ___ ___ ___)

Dla każdego gospodarstwa domowego należy odrębnie wypełnić deklarację

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□Właściciel nieruchomości
□Współwłaściciel □Użytkownik wieczysty
□Zarządca nieruchomości □Najemca, dzierżawca □Inny podmiot władający nieruchomością wspólną
DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Osoba fizyczna

Nazwisko i Imię

PESEL

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Imię ojca

Imię matki

Telefon

E-mail

Dane współwłaściciela/małżonka

Nazwisko i imię

Pesel

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Imię ojca

Imię matki

Telefon

E-mail

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Kod pocztowy/poczta

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

zabudowa jednorodzinna – jest to budynek mieszkalny jednorodzinny bądź zespół takich budynków,
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi;

□

zabudowa wielorodzinna – jest to budynek mieszkalny zawierający więcej niż osiem lokali
mieszkalnych bądź zespół takich budynków;

DZIAŁ B - DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

_____________________________
(podać liczbę mieszkańców)

SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
Deklaruję zbieranie odpadów w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Zmieszany,

□ Selektywny, w ilościach i rodzajach jak zaznaczono poniżej:

zbiórka selektywna – obejmuje minimum 25% objętości odpadów zebranych w sposób zmieszany (łączna objętość
makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych) oraz w okresie zimowym od 1
października do 30 kwietnia zbiórka popiołów, która odbywać się będzie w osobnym pojemniku (dotyczy tylko
nieruchomości opalanych paliwem stałym)
Wybór selektywnego sposobu zbierania odpadów uprawnia do zastosowania stawki opłaty obniżonej

DZIAŁ C - OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - DOTYCZY
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Gospodarstwo 1 osobowe - 15 zł/miesiąc
Gospodarstwo 2 osobowe – 24 zł/miesiąc
Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami, jeżeli odpady są zbierane w
sposób selektywny.

Gospodarstwo 3 osobowe – 32 zł/miesiąc
Gospodarstwo 4 osobowe – 40 zł/miesiąc
Gospodarstwo 5 i więcej osób – 48 zł/miesiąc
Gospodarstwo 1 osobowe - 30 zł/miesiąc

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami, jeżeli odpady są zbierane w
sposób zmieszany.

Gospodarstwo 2 osobowe – 48 zł/miesiąc
Gospodarstwo 3 osobowe – 64 zł/miesiąc
Gospodarstwo 4 osobowe – 80 zł/miesiąc
Gospodarstwo 5 i więcej osób – 96 zł/miesiąc

Opłata (uwzględniająca sposób zbierania odpadów odpowiednio do złożonej deklaracji)

…………..zł/miesiąc

DZIAŁ D - OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Data …………………………
Czytelny podpis właściciela …………………………………………….
Czytelny podpis współwłaściciela/małżonka…………………………………………….

Pouczenie
Opłatę należy uiszczać z góry bez uprzedniego wezwania w kasie Urzędu Gminy w Kołczygłowach,
ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy bądź na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kołczygłowach, który
dostępny jest na stronie internetowej bip.kolczyglowy.pl. w terminie do 25 dnia każdego miesiąca którego
obowiązek dotyczy.
W przypadku braku wpłaty w określonych terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1201, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 i poz. 1954)

ADNOTACJE ORGANU

