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

D-0

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr V/57/2015
Rady Gminy Chmielno
z dnia 31 marca 2015 r.

KOM.6232.15.2013

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
……… - ……… - ……………..
dzień-miesiąc-rok
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399).

Podstawa prawna:
Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na
terenie Gminy Chmielno

Miejsce składania:

Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno

Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na wysokość opłaty.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJMOWANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Chmielno, Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1.

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

korekta deklaracji

wycofanie deklaracji

(data zaistniałej zmiany:…………………………………..)
dzień – miesiąc – rok

2. Uzasadnienie: (wypełnić w przypadku zmiany danych, korekty i wycofania deklaracji)

C.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

3.

właściciel

współwłaściciel

współużytkownik wieczysty

zarządca

użytkownik

użytkownik wieczysty

inny: ………………………………………..(podać tytuł władania nieruchomością)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

5. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA

6. PESEL

7. NR DOWODU OSOBISTEGO

8. NIP

9.

10.

EMAIL

11. TELEFON KOMÓRKOWY

12.

TELEFON STACJONARNY

13. FAX

REGON

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
14. KRAJ

15. MIEJSCOWOŚĆ

16. ULICA

18. NR LOKALU

19. KOD POCZTOWY

POLSKA
17. NR DOMU

ADRES KORESPONDENCYJNY (wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
21. KRAJ

22. MIEJSCOWOŚĆ

23. ULICA

POLSKA
24. NR DOMU

25. NR LOKALU

26. KOD POCZTOWY

27. POCZTA

*Pole nieobowiązkowe
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20. POCZTA

E.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

28. GMINA

29. MIEJSCOWOŚĆ

30. ULICA

31. NR DOMU

CHMIELNO
32. NR LOKALU

F.
37.

33. KOD POCZTOWY

NR DZIAŁKI /JEDNOSTKI REJESTROWEJ

36. OBRĘB GEODEZYJNY

(wypełnić w przypadku nie nadania nr domu)

(wypełnić w przypadku nie nadania nr domu)

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Nieruchomość wskazana w części E jest: (proszę wskazać właściwy kwadrat)

zamieszkała

38.

35.

34. POCZTA

nieruchomość na której
zamieszkują mieszkańcy
DOŁĄCZ DO DEKLARACJI ZAŁĄCZNIK D-1
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Z
NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ
Załącznik ten stanowi integralną część
deklaracji

39.

niezamieszkała

mieszana

40.

41.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY

2) Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana
TYLKO
w celach
związanych
z wypoczynkiem i urlopem t.j. domki
letniskowe, kwatery agroturystyczne

D-2 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ,
NA
KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY (Jeżeli nieruchomość
wykorzystywana jest RÓWNIEŻ na działalność
gospodarczą, stanowi obiekt użyteczności
publicznej, szkołę, targowisko, cmentarz, itp.)

DOŁĄCZ DO
DEKLARACJI ZAŁĄCZNIK D-3
INFORMACJA
DOTYCZĄCA
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ
CZASOWO POWSTAJĄ ODPADY
Załącznik ten stanowi integralną część deklaracji.

G. INNY ADRES MIEJSCA ODBIORU ODPADÓW **
42. MIEJSCOWOŚĆ

46. KOD POCZTOWY

47. POCZTA

letniskowa

nieruchomość na której nie zamieszkują w części zamieszkała, a w części nieruchomość na której
mieszkańcy, na której powstają odpady niezamieszkała,
na
której znajdują
się
domki
komunalne
powstają odpady komunalne
letniskowe,
lub
inne
1) Jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest DOŁĄCZ DO DEKLARACJI ZAŁĄCZNIK D-1 nieruchomości
TYLKO na działalność gospodarczą, INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA
na cele
ODPADAMI wykorzystywane
stanowi obiekt użyteczności publicznej, GOSPODAROWANIE
KOMUNALNYMI
Z
NIERUCHOMOŚCI rekreacyjno-wypoczynkowe,
szkołę, targowisko, cmentarz, itp.
ZAMIESZKAŁEJ
wykorzystywane
jedynie
DOŁĄCZ DO
DEKLARACJI ZAŁĄCZNIK D-2
ORAZ
INFORMACJA
DOTYCZĄCA
OPŁATY
ZA
przez
część
roku,
1) DOŁĄCZ DO DEKLARACJI ZAŁĄCZNIK

Załączniki te stanowią integralną część
deklaracji.

DOŁĄCZ
DO
DEKLARACJI
ZAŁĄCZNIK
D-3
INFORMACJA
DOTYCZĄCA
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Z
NIERUCHOMOŚCI,
NA
KTÓREJ
ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE,
LUB
INNE
NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE
NA
CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ
CZĘŚĆ ROKU,
Załączniki te stanowią integralną
część deklaracji.

(wpisać jeżeli odpady mają być odbierane z innego miejsca niż adres nieruchomości ,na której te odpady powstają)
43. ULICA

44. NR DOMU

48. NR DZIAŁKI /JEDNOSTKI REJESTROWEJ (wypełnić w

49. IMIĘ/NAZWISKO WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI

przypadku nie nadania nr domu)

45. NR LOKALU

** Wymagana pisemna zgoda właściciela nieruchomości na składowanie odpadów komunalnych na jego terenie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

H.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z POPIOŁEM I ODPADAMI ZIELONYMI (proszę wskazać właściwy kwadrat)

50.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady w postaci popiołu:

będą zbierane oddzielnie i dostarczane własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

będą zbierane razem z odpadami komunalnymi w ramach selektywnej zbiórki ;
51.

nie wytwarzam ;

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady zielone:

(odpady zielone z ogrodów np.: skoszona trawa, liście)

będą gromadzone w przydomowym kompostowniku w ilości około …….…. m³ ;
nie wytwarzam;
będą zbierane oddzielnie w ramach selektywnej zbiórki odpadów;
będą zbierane oddzielnie i dostarczane własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

I.
52.

ZAŁACZNIKI
Oświadczam, że do deklaracji załączam (proszę wskazać właściwy kwadrat)
ZAŁĄCZNIK D-1 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
ZAŁĄCZNIK D-2 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
ZAŁĄCZNIK D-3 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA
KTÓREJ CZASOWO POWSTAJĄ ODPADY
ZAŁĄCZNIK/I STANOWI/Ą INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SKŁADANEJ DEKLARACJI.

J.



OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Przyjmuję do wiadomości, że deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1051 z późn. zm.),
Deklaruję gotowość otrzymywania informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie gminy drogą elektroniczną (email, tel. komórkowy)
TAK
,
NIE
- (proszę zakreślić właściwy kwadrat)

…………………………

…………………………………

(data)

(czytelny podpis)

Strona 2 z 6

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

D-1

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
A1. OBLICZANIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
2.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości 1.
TAK
NIE
wskazanej w części E niniejszej deklaracji co uprawnia mnie do zastosowania obniżonej stawki opłaty za
co zobowiązuje mnie do zastosowania
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyższej stawki opłaty za gospodarowanie
odpady będą gromadzone i odbierane w sposób
odpadami komunalnymi,
selektywny. (proszę wskazać właściwy kwadrat w poz. 1 lub 2)

1.
3.

2.
4.

1 - mieszkaniec
8.

15,00 zł/miesiąc

2 - mieszkańców
13.

14.

3 - mieszkańców
18.

15.

4 - mieszkańców

43,00 zł/miesiąc
24.

5 - mieszkańców
28.

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał
27.

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał
32.

31.

……………… zł/miesiąc

34.

RAZEM:

……………… zł/kwartał
22.

26.

78,00 zł/miesiąc

33.

17.

21.

30.

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

72,00 zł/miesiąc

52,00 zł/miesiąc

* Stawka opłaty od ilości mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, została określona w uchwale nr V/56/2015 Rady Gminy
Chmielno z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.

……………… zł/miesiąc

64,50 zł/miesiąc

48,00 zł/miesiąc

……………… zł/kwartał
12.

16.

25.

29.

6 - mieszkańców i więcej

……………… zł/miesiąc

58,50 zł/miesiąc
20.

5.
7.

11.

42,00 zł/miesiąc

39,00 zł/miesiąc
19.

23.

22,50 zł/miesiąc

28,00 zł/miesiąc

Iloczyn kol. 4 X 3

4.
6.

10.

Kwartalny
wymiar opłaty

jeżeli w poz. 1 zaznaczono „TAK”
lub iloczyn kol. 1 X kol. 3 jeżeli w
poz. 2 zaznaczono „NIE”

3.
5.

9.

Miesięczny wymiar
opłaty Iloczyn kol. 1 X kol. 2

Stawka, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i
odbierane w sposób
selektywny
(zmieszany) *

Stawka, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i
odbierane w sposób
selektywny*

Ilość mieszkańców
zamieszkujących
daną nieruchomość

……………… zł/kwartał

35.

………………… zł/miesiąc

………………… zł/kwartał

B1. Uzasadnienie niezgodności: (wypełnić w przypadku, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość nie odpowiada liczbie osób zameldowanych)
W przypadku niezgodności pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób faktycznie zamieszkujących, właściciel nieruchomości może wykazać stan
faktyczny dołączając do deklaracji następujące oświadczenia (w takim przypadku proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i dołączyć stosowne
oświadczenie/zaświadczenie)
36.

Oświadczenie wskazujące, że uczące się dzieci pozostają poza miejscem zamieszkania

37.

Oświadczenie wskazujące, że osoby pozostają poza granicami kraju

38.

Oświadczenie wskazujące, że osoby są zamieszkałe poza granicami Gminy Chmielno

39.

Oświadczenie wskazujące, że osoby zamieszkałe na terenie Gminy Chmielno zamieszkują pod innym adresem niż adres zameldowania.

C1. POUCZENIE:
1)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1051 z późn. zm.),
2)
Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3)
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Chmielno 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.

D1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………

…………………………………

(data)

(czytelny podpis)
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
(lokale na działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, nieruchomości pozostałe)
A2. Nazwa działalności
LP.

Na terenie nieruchomości wg rejestru dostępnego prowadzone są działalności gospodarcze:
Nazwa działalności:

NIP

B2. DEKLARACJA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY ORAZ OBLICZANIE
OPŁATY MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklaruję potrzebę wyposażenia nieruchomości we wskazaną poniżej ilość sztuk pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych
o wskazanych pojemnościach i ustalam wysokość miesięcznej i kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*:
OPŁATY DOTYCZĄ JEDYNIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Odpady są
gromadzone
i odbierane
w sposób:

ODPADY ZMIESZANE
Ilość pojemników na
zapełnionych w ciągu
dwóch tygodni

1.

SELEKTYWNY

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA
SZTUCZNE, METALE
Ilość worków lub
pojemników
zapełnionych
w ciągu miesiąca

3

4

zł

Pojemność
pojemnika*

110 l

22,00 zł

120 l

7
Pojemność
pojemnika*

110 l

0 zł

80 l

0 zł

22,00 zł

120 l

0 zł

110/120 l

0 zł

240 l

40,00 zł

240 l

0 zł

240 l

0 zł

1100 l

155,50zł

1100 l

0 zł

1100 l

0 zł

110 l

33,50 zł
33,50 zł

240 l

60,00 zł

1100 l

233,00zł

8
Ilość
sztuk.

Stawka

6

120 l

5
Ilość
sztuk.

Stawka

SZKŁO
Ilość worków lub
pojemników
zapełnionych w ciągu
kwartału

zł

Pojemność
pojemnika*

2.
Ilość
sztuk.

Stawka za
odpady
zmieszane**

9
zł

ZMIESZANY

Razem

Miesięczny
wymiar opłaty***
Ilość pojemników
na odpady
zmieszane z kol. 2 X
stawka kol. 3 X 2
wywozy w miesiącu

Kwartalny
wymiar opłaty
Iloczyn kol. 10 X 3 –
m-ce

10

11

zł/miesiąc

zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

C2. Uzasadnienie niezgodności: (wypełnić w przypadku, gdy okres wytwarzania odpadów przy działalności gospodarczej jest krótszy niż 12 miesięcy)
W przypadku gdy okres wytwarzania odpadów komunalnych przy działalności gospodarczej jest krótszy niż 12 miesięcy, właściciel może wskazać rzeczywisty
okres wytwarzania odpadów dołączając do deklaracji następujące oświadczenie (w takim przypadku proszę zaznaczyć kwadrat i dołączyć stosowne
oświadczenie/zaświadczenie)
Oświadczenie wskazujące miesiące w których są wytwarzane odpady komunalne

Pouczenie:
Nieruchomość lub jej część wskazaną w części E niniejszej deklaracji, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
1)
dla jednej nieruchomości zamieszkałej – minimalnie jeden pojemnik o pojemności 110-120 litrów do 6 mieszkańców
2)
dla jednej nieruchomości zamieszkałej – minimalnie jeden pojemnik o pojemności 240 litrowy lub 2 x 120 litrów powyżej 6 mieszkańców
3)
dla budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą - o pojemności co najmniej 30 litrów na każde 10 m² powierzchni jednak nie mniej niż jeden pojemnik o
pojemności 110 litrów na jeden lokal,
z tym że dla:
a)
lokali gastronomicznych - pojemnik zapewniający spełnienie normy 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności
110 litrów (dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu),
b) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - pojemnik 120 litrowy,
c)
dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik zapewniający spełnienie norm
120 litrów na każdych 10 pracowników,
d) dla hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji (np. agroturystyka) - pojemnik zapewniający spełnienie normy 20 litrów na jedno łóżko,
4)
dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - pojemnik zapewniający spełnienie normy 2 litrów na każdego pracownika i ucznia,
5)
dla domów opieki - pojemnik zapewniający spełnienie normy 20 litrów na jedno łóżko,
6)
na jeden domek letniskowy - pojemnik 120 litrowy,
7)
w przypadku cmentarzy - pojemnik zapewniający spełnienie normy 3 litrów na jeden nagrobek.
8)
w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika na odpady;
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D2. OBJAŚNIENIA:
* rodzaje pojemników: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, rodzaje worków: 80 l, 120 l.
** Stawkę opłaty za pojemnik o danej pojemności, została określona uchwałą nr V/56/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Rady Gminy Chmielno w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik.
*** Objaśnienia dot. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi na nieruchomości zdeklarowanej w części E deklaracji
w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej uchwałą nr V/56/2015 Rady Gminy Chmielno z
dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Rodzaj odpadów komunalnych

Sposób odbioru odpadów

Minimalna częstotliwość zbiórki

zmieszane odpady komunalne

pojemniki

1 raz na 2 tygodnie

pojemniki lub worki

1 raz w miesiącu

pojemniki lub worki

1 raz na kwartał
1 raz w miesiącu w okresie od 1 października do

papier i tektura, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa i metale
szkło
popiół

pojemniki

odpady zielone

pojemniki lub worki

30 kwietnia każdego roku.
1 raz w miesiącu w okresie od 1 maja do
31 października każdego roku.

E2. OBLICZANIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z
NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ (wypełnić jeżeli nieruchomość w części F deklaracji wskazano rodzaj nieruchomości jako MIESZANY w części zamieszkała, a w części niezamieszkała, na której powstają odpady)
W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w części A1 załącznika D-1 i w części B2 niniejszego załącznika D-2
Oświadczam, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, wynosi:
WYMIAR OPŁATY ZA NIERUCHOMOŚĆ

Miesięczny
wymiar opłaty

Kwartalny
wymiar opłaty

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

……………… zł/miesiąc

……………… zł/kwartał

ZAMIESZKAŁĄ
(kwota opłaty obliczona w części A1 załącznika D-1)
NIEZAMIESZKAŁĄ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
(kwota opłaty obliczona w części B2 niniejszego załącznika D-2)

Razem:

F2. POUCZENIE:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1051 z póź. zm.),
2) Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3)
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Chmielno 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.

G2. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………

(czytelny podpis)
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

D-3

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
A3. OBLICZANIE WYSOKOŚCI ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części E niniejszej deklaracji
odpady będą zbierane i odbierane w
sposób selektywny.
(należy wskazać właściwy kwadrat w poz. 1 lub 2)

1.
TAK

2.
NIE

co uprawnia mnie do zastosowania niższej rocznej zryczałtowanej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

co zobowiązuje mnie do zastosowania wyższej rocznej zryczałtowanej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady są zbierane i
oddawane w sposób:

Ilość domków
letniskowych, lub innych
nieruchomości*

Stawka roczna
ryczałtowa**

1.

2.

3.

4.

SELEKTYWNY

…….. szt.

200,00 zł/rok

……………. zł/rok

ZMIESZANY

…….. szt.

300,00 zł/rok

……………. zł/rok

Roczny
wymiar opłaty
(ilość z kol. 2 x stawka z kol. 3)

Razem

……………. zł/rok

B3. OBJAŚNIENIA:
Nieruchomość lub jej część wskazana w części E niniejszej deklaracji, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych odpadów)
komunalnych, o pojemności co najmniej 120 litrów nieruchomości wykorzystywanej w celach związanych z wypoczynkiem i urlopem, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów na nieruchomość.
Rodzaje pojemników zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno: 120 l, 240 l, 1100 l, rodzaje worków: 80 l, 120 l.
* Ilość domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku,
**Ryczałtowa roczna stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Chmielno w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
*** Objaśnienia dot. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku:
Rodzaj odpadów komunalnych

Sposób odbioru odpadów

Częstotliwość zbiórki w sezonie letnim

Częstotliwość zbiórki poza sezonem letnim

zmieszane odpady komunalne

pojemniki

1 raz na 2 tygodnie

1 raz w miesiącu

pojemniki lub worki

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

papier i tektura, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa
sztuczne i metale
szkło
odpady zielone

pojemniki lub worki
pojemniki lub worki

1 raz na kwartał
1 raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 31
października każdego roku.

1 raz na kwartał
1 raz w miesiącu w okresie od 1 września
do 31 października

C3. POUCZENIE:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1051 z póź. zm.),
2) Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Chmielno o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

D3. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………….…………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………
(czytelny podpis)
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