DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.
Wypełnić 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 2017 r., poz. 1289), zwana dalej ustawą.
Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 4 ustawy.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe):
□ pierwsza deklaracja (data....................................................)
□ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmiany.............................)
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, np. wspólnota mieszkaniowa

Imię i nazwisko/Pełna nazwa:

PESEL (dot. osoby fizycznej):
…..........................................

REGON (dot. osoby prawnej):
…..............................................

NIP (dot. osoby prawnej):
…......................................

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe):
□ właściciel

□ użytkownik wieczysty

□ współwłaściciel

□ współużytkownik wieczysty

□ zarządca

□ inny (wpisać jaki, np. użytkownik, najemca, dzierżawca):
…............................................................................

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
Kraj:
Gmina:

POLSKA Województwo:
DĘBNICA
KASZUBSKA

POMORSKIE

Ulica:

…...................................

SŁUPSKI

Nr
domu:
…..........................

Miejscowość:

Powiat:

Kod
pocztowy: 76-248

Nr
lokalu:
…....

….....

Nr*
telefonu: ….............................

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Imię i nazwisko / Pełna nazwa

PESEL / REGON / NIP

E. ADRES DO KORESPONDENCJI - w przypadku gdy jest inny niż w pozycji D
Województwo:

Kraj:

Powiat:

…..............

…................................

Gmina:

Ulica:
…....................

…..........................

Miejscowość:
…...................................

…..........................
Nr
domu:

Nr
….... lokalu: …....

Kod
Nr*
pocztowy: …........... telefonu: ….............................

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe):
□ zmieszany

□ selektywny(segregacja odpadów)

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
odpady zielone, zbierane są do znajdującego się na terenie nieruchomości kompostownika:
□ tak

□ nie

G. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1.** Jednokrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
I. Rodzaj
gospodarstwa

II. Stawka opłaty

III.
Liczba IV. Wysokość
gospodarstw
opłaty
a. odpady
b. odpady
(iloczyn
komunalne
komunalne zbierane
kolumn II a x
zbierane i
i oddawane w sposób
III lub II b x
oddawane w
zmieszany
III)
sposób selektywny

1 osobowe

12,00 zł

24,00 zł

2 osobowe

20,00 zł

40,00 zł

3 osobowe

25,00 zł

50,00 zł

4 osobowe

32,00 zł

64,00 zł

5 osobowe

36,00 zł

72,00 zł

6 osobowe

42,00 zł

84,00 zł

7 osobowe

48,00 zł

96,00 zł

8 osobowe

54,00 zł

108,00 zł

9 osobowe

60,00 zł

120,00 zł

10 osobowe

66,00 zł

132,00 zł

11 i więcej osób

72,00 zł

144,00 zł

SUMA …........zł/m-c
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
…..........................zł/m-c
komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)
Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuje się wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego
dotyczy opłata.
G.2.** Dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
I. Rodzaj
gospodarstwa:

II. Stawka opłaty
a. odpady
komunalne
zbierane i
oddawane w
sposób selektywny

b. odpady
komunalne zbierane
i oddawane w sposób
zmieszany

1 osobowe

20,00 zł

40,00 zł

2 osobowe

32,00 zł

64,00 zł

3 osobowe

40,00 zł

80,00 zł

4 osobowe

52,00 zł

104,00 zł

5 osobowe

58,00 zł

116,00 zł

6 osobowe

67,00 zł

134,00 zł

7 osobowe

72,00 zł

144,00 zł

8 osobowe

76,00 zł

152,00 zł

9 osobowe

78,00 zł

156,00 zł

10 osobowe

80,00 zł

160,00 zł

11 i więcej osób

82,00 zł

164,00 zł

III. Liczba
gospodarstw

IV. Wysokość
opłaty
(iloczyn
kolumn II a x
III lub II b x
III)

SUMA …........zł/m-c
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
…..........................zł/m-c
komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)
Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuje się wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego
dotyczy opłata.
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

/

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

Data:
…...............................

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska):
…...............................................................................................................

I. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1201, z późn. zm.).
Opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego
opłata dotyczy:
 w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248
Dębnica Kaszubska,
 na rachunek bankowy Gminy nr: 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010, Urząd Gminy
Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
 za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa.
Objaśnienia:
1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela,
użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Dębnica
Kaszubska 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.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
*pola nieobowiązkowe,
** należy wypełnić tabelę G.1 lub G.2

