Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CHROSTKOWO
Podstawa prawna:

Składający:
Miejsce składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach(Dz. U. z 2016r., poz. 250 )
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości , na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych
na
cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością.
Urząd Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 99 ,87 – 602 Chrostkowo
lub pocztą na wskazany wyżej adres

Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Chrostkowo
Urząd Gminy w Chrostkowie
Chrostkowo 99
87 – 602 Chrostkowo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku) ……………………………………………….
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji od dnia …………………………………….

korekta deklaracji do deklaracji z dnia ………………………………………………………………………

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

Właściciel nieruchomości
zarządca nieruchomości

współwłaściciel
inny podmiot władający
nieruchomością

użytkownik wieczysty

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (proszę zazna
czyć właściwy kwadrat)

osoba fizyczna

osoba prawna

Imię i nazwisko

(dotyczy osób fizycznych) /
nieposiadających osobowości prawnej)

Pełna nazwa

Nr PESEL
1.

jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

NIP
2.

Imię Ojca
4.
Adres Poczty Elektronicznej

REGON
3.

Imię Matki
5.

Telefon
6.

7.

Adres zamieszkania / Adres siedziby

Kraj

Województwo

Powiat

8.

9.

10.

Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu

11.

12.

13.

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu (nieobowiązkowo)

14.

15.

16.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTOREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
( wypełniać w przypadku adresu innego niż adres zamieszkania)

Gmina

Ulica

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

17.

18.

19.

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu
(nieobowiązkowo)

20

21.

22.

23. OBRĘB I NUMER DZIAŁKI – w przypadku, gdy nieruchomości
nie posiada nr porządkowego

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

TAK

NIE

F. OŚWIADCZENIE O LICZBIE POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI

24. Liczba domków letniskowych
25. Liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe
G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
26. Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości dla których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe( zgodnie z sposobem zbierania
określonym w pkt. F)
27. Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej w złotych za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi zł :
(iloczyn poz. 24 x 26 lub 25 x 26 lub suma poz. 24 x 26 i 25 x26)

Słownie
złotych :

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym
………………………………………………
Imię (imiona)
…………………………………………………….
(miejscowość i data)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

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

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.
3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r.
poz.1619 z późn. zm.).
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiścić należy do 30 listopada 2016 r. a za lata
kolejne z góry, jednorazowo do dnia 31 maja (zgodnie z Uchwałą Gminy Chrostkowo w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
3. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 99, bądź
przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres, bądź złożyć w formie elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu lub
potwierdzonym profilem zaufanym z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej ePUAP.
Objaśnienia:
* selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie odpadów komunalnych w sposób określony w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrostkowo. W szczególności w
oddzielnych pojemnikach lub workach gromadzi się poszczególne rodzaje odpadów, z podziałem
na:
1) papier i tekturę;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;
7) odpady zielone;
Odpady wymienione w pkt. 1-4 mogą być zbierane łącznie jako odpady suche;
Odpady wymienione w pkt. 6-7mogą być zbierane łącznie jako bioodpady;
Odpady pozostałe po segregacji mogą być gromadzone jako odpady zmieszane w oddzielnych
pojemnikach lub workach.

