Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2016 r.
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
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CHROSTKOWO
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych
na terenie Gminy Chrostkowo

Miejsce składania
deklaracji:
Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Urząd Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 99 ,87 – 602 Chrostkowo
lub pocztą na wskazany wyżej adres

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)

współwłaściciel

Właściciel nieruchomości

użytkownik wieczysty

inny podmiot władający
nieruchomością

zarządca nieruchomości

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) /
nieposiadających osobowości prawnej)

Pełna nazwa

Nr PESEL
1.

(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

Poczta

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

Poczta

20

21.

22.

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

Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D
23.
niniejszej deklaracji zamieszkuje:
(należy podać liczbę mieszkańców)

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

TAK

NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

24.

Liczba mieszkańców

(proszę wpisać liczbę z pozycji 23 )

Do ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przyjąć stawkę
określoną Uchwałą Rady Gminy Chrostkowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chrostkowo oraz ustalenie stawki tej opłaty.
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…………………………….. x …………………………………… = ……………………….. zł
(stawka opłaty)

(liczba osób wskazanych w części C)

(wysokość opłaty)

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Oświadczenie składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego
deklarację o sposobie postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji (dotyczy osób,
które zaznaczyły TAK w dziale E) do celów statystycznych

Oświadczam, że:
1. odpady ulegające biodegradacji będę wywoził do Punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.*
2. odpady ulegające biodegradacji będę kompostował we własnym
zakresie w przydomowym kompostowniku.*
3. odpady ulegające biodegradacji będę gromadził selektywnie
w odpowiednim pojemniku lub worku.*

* zaznaczyć właściwy kwadrat

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

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

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

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 2016r.
poz. 1619 z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Chrostkowo o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie wynikającym z uchwały
Rady Gminy nakładającą obowiązek składania deklaracji lub w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od zmiany
przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 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 Wójta Gminy Chrostkowo w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 3 albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy 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.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia po upływie każdego
miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Gminy Chrostkowo w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 99, bądź
przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres.
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.
** stawka ustalona w uchwale Rady Gminy Chrostkowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Chrostkowo.

