Załącznik do uchwały Nr XXIX/187/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2017 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Koczała
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
Składający:
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów
władających nieruchomością.
a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
Termin składania:
b) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy Koczała ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat, w przypadku korekty lub nowej deklaracji podać
powód zmiany)

1.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

_________ - _________ - _____________

data powstania obowiązku opłaty (dd- mm-rrr)

□ pierwsza deklaracja

□ nowa deklaracja

□ korekta deklaracji

Uzasadnienie zmiany

B. PODMOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻONENIA DEKLARACJI

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 1

□właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel
□ zarządca nieruchomości

□ użytkownik wieczysty
□ najemca, dzierżawca
□ inny ____________________________

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ2

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwa pełna*/Nazwisko**

7. Data urodzenia (dd-mm-rrr)**

10. NIP*/PESEL**

5. Nazwa skrócona*/Pierwsze imię, drugie
imię**
8. Imię ojca**

6. Nazwisko rodowe**

9. Imię matki**

11. Numer telefonu***

12. Adres e-mail***

C2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
13. Kraj

16. Gmina
20. Miejscowość

14. Województwo

15.Powiat

17. Ulica

18. Nr domu

21. Kod pocztowy

19. Nr lokalu

22. Poczta

C3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA, WSPÓŁMAŁŻONKA**
24. Imię/Imiona**

23. Nazwisko**

25. PESEL**

26. Imię ojca**

27. Imię matki**

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
*dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, **dotyczy osób fizycznych, *** pole
nieobowiązkowe.
1
2

C4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA, WSPÓŁMAŁŻONKA** (wypełnić w przypadku, jeżeli jest
inny niż w pozycji C2)
29. Województwo

28. Kraj

31. Gmina

32. Ulica

35. Miejscowość

D.

30. Powiat

33. Nr domu

36. Kod pocztowy

37.Poczta

ADRES NIERUCHOMOŚĆI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY3

38. Miejscowość

39. Kod pocztowy

41. Ulica

E.

40. Poczta

42. Nr domu

43. Nr lokalu

LICZBA MIESZKAŃCÓW4
44.

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje
F.

34. Nr lokalu

liczba mieszkańców

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 5:

□ selektywny

□ nieselektywny

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Koczała w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

45.

Zbierane w sposób
nieselektywny
46.

12,80 zł / osobę

20,00 zł / osobę

47.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

Miesięczna kwota opłaty
(kwotę z poz. 45 lub 46 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazanych
w poz. 47)

H. OŚWIADCZENIE
O
KOMPOSTOWANIU
W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKU

Zbierane w sposób
selektywny

48.

ODPADÓW

BIODEGRADOWALNYCH6

Oświadczam, że powstające na mojej nieruchomości odpady biodegradowalne i odpady zielone będą podlegać 7:

□ kompostowaniu na terenie mojej nieruchomości przy użyciu przydomowego kompostownika;
□ zbieraniu selektywnemu do wyznaczonych pojemników lub worków i odbiorowi przez firmę odbierającą odpady.
I.

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach
dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Koczała. Jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę
dotyczącą danych zawartych w niniejszej deklaracji zaistniałą na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja (np.
ilość osób zamieszkujących nieruchomość).

2.

Data

Podpis

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Liczba osób w danym gospodarstwie domowym, które zamieszkują stale lub czasowo, zameldowane, jak również zamieszkałe bez meldunku.
5
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
6
Odpady biodegradowalne – wszelkie odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Są to
głównie odpady, które powstają z konserwacji terenów zielonych (np. skoszona trawa, liście, ścięte gałęzie, itp.) oraz tzw. odpady kuchenne
(resztki żywności czy resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.).
7
Dane potrzebne do celów sprawozdawczych.
3
4

J.

POUCZENIE
1)
2)

3.

4.

5.

6.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Koczała deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
b) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty.
Zgodnie z art. 6c ww. ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa w
drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości
zobowiązani są złożyć:
a) w Urzędzie Gminy Koczała (sekretariat – pok. nr 10);
b) pocztą na adres Urząd Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała;
c) za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracje składane
w ten sposób powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koczała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania za
każdy miesiąc z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, można wnosić w formie:
a) wpłatą gotówką lub bezgotówkową (kartą płatniczą) w kasie Urzędu Gminy Koczała;
b) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Koczała numer: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie oddział Przechlewo.

K. ADNOTACJE ORGANU

