DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI
ZAMIESZKAŁYCH ORAZ W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA DARŁOWO.

Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych oraz
10 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, Biuro Obsługi Interesanta lub pocztą na wskazany wyżej
adres

Nazwa i adres siedziby
organu właściwego do
złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Darłowo
Urząd Miejski w Darłowie,
Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI/ Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja - data zamieszkania ..............................................
□ zmiana danych - data zmiany ....................................
□ korekta deklaracji z dnia...........................
B. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel, współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości
□ inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba fizyczna prowadząca działalność

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko / Pełna nazwa

PESEL / NIP i REGON

D. Adres: zamieszkania (dotyczy osób fizycznych)/ siedziby ( dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
Kraj

Województwo

Powiat

□ POLSKA
□ inne………..

□ ZACHODNIOPOMORSKIE
□ inne…………

□ SŁAWIEŃSKI
□ inne…………

Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu

□ DARŁOWO
□ inne…………

□ 76-150
□ inne………….

E-mail

Imię matki (dotyczy osób fizycznych i osób fizycznych

Imię ojca (dotyczy osób fizycznych i osób

prowadzących działalność)

fizycznych prowadzących działalność)

□ DARŁOWO
□ inne……….

D.1 Adres: korespondencyjny
Kraj

Województwo

Powiat

□ POLSKA
□ inne………..

□ ZACHODNIOPOMORSKIE
□ inne…………

□ SŁAWIEŃSKI
□ inne…………

Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu

□ DARŁOWO
□ inne…………

□ 76-150
□ inne………….

□ DARŁOWO
□ inne……….

E-mail

D.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE1)
Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu /nr działki)

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer telefonu

DARŁOWO

76-150

DARŁOWO

E. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, iż nieruchomość wskazana w części
D.2 niniejszej deklaracji jest2) :

□ nieruchomością w części zamieszkałą oraz w części niezamieszkałą
□ nieruchomością niezamieszkałą
nieruchomość
zamieszkała:
□ cały rok
□ od .….……..…...

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej
deklaracji odpady będą zbierane w okresie:

nieruchomość
niezamieszkała:
□ cały rok
□ od .….……..…....

do ….....................

do …........................

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(nie dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych)
F1. WYSOKOŚĆ OPŁATY WG ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO ZUŻYCIA WODYZ POPRZEDNIOEGO ROKU KALENDARZOWEGO
Średnie miesięczne
zużycie wody z
poprzedniego roku
kalendarzowego - m3

Stawka4)

x

Opłata za odpady zbierane
selektywnie

11,00

x

Wysokość opłaty
(średnie miesięczne zużycie wody m3 x stawka)

=

=

F2.WYSOKOŚĆ OPŁATY LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY3)
(w przypadku braku układu pomiarowego)
Liczba osób
zamieszkałych
Opłata za odpady zbierane
selektywnie

x

Norma

=

x

3 m3

=

Wyliczona ilość
m3 wg
rozporządzenia

Stawka4)

x

11,00

x

=

Wysokość opłaty miesięcznej
(ilość m3 x stawka)

=

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
LOKALI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ULICZNEGO PUNKTU GASTRONOMICZNEGO
Rodzaj
pojemnika/worka
(wyliczony
powyżej)

Deklarowana ilość
pojemników/
worków

Wysokość opłaty miesięcznej

Stawka4)
x

=
POJEMNIK

60 litrów

x

120 litrów

WOREK

X

8,45

=

x

5,90

16,90

=

240 litrów

x

11,80

X

=

1 100 litrów

x

54,15

X

=

SUMA

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, INTERNATÓW ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI O
PODOBNEJ FUNKCJI
H1.Wyliczenie opłaty miesięcznej za zbieranie odpadów komunalnych
(Roczna ilość m3 wody / Ilość miesięcy w ciągu których powstają odpady x Stawka)
Roczna ilość m3
zużytej wody7)

Opłata za odpady
zbierane selektywnie

/

Ilość miesięcy
(w ciągu, których
będą gromadzone
odpady)

Stawka4)

x

11,00

x

/

=

Wysokość opłaty miesięcznej

=

H2.WYSOKOŚĆ OPŁATY LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY3)
(w przypadku braku układu pomiarowego)

Liczba miejsc
noclegowych
Opłata za
odpady zbierane
selektywnie

x

x

Norma

=

3 m3

=

Wyliczona ilość m3 wg
rozporządzenia

x

x

Stawka4)

11,00

=

Wysokość opłaty
miesięcznej

=

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
LOKALU HANDLOWEGO, TYMCZASOWEGO OBIEKTU HANDLOWEGO, ZAKŁADU
RZEMIEŚLNICZEGO, USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO, BIURA, MAGAZYNU, HURTOWNI,
PRACOWNI, GABINETU
Wyliczenie opłaty miesięcznej za zbieranie odpadów komunalnych
(Liczba pojemników/worków x stawka opłaty za pojemnik /worek)
Rodzaj
pojemnika/worka

Deklarowana ilość
pojemników/worków

Stawka4)
x

Wysokość opłaty miesięcznej

=
POJEMNIK

WOREK

60 litrów

x

X

8,45

=

120 litrów

x

5,90

16,90

=

240 litrów

x

11,80

X

=

1 100 litrów

x

54,15

X

=

SUMA (łączna wartość z kolumn
powyżej)

J. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
PODMIOTÓW NIEWYMIENIONYCH POWYŻEJ

Wyliczenie opłaty miesięcznej za zbieranie odpadów komunalnych
(Liczba pojemników/worków x stawka opłaty za pojemnik /worek)
Rodzaj
pojemnika/worka

Deklarowana ilość pojemników

Stawka4)
x

=

Wysokość opłaty miesięcznej

POJEMNIK WOREK

60 litrów

x

X

8,45

=

120 litrów

x

5,90

16,90

=

240 litrów

x

11,80

X

=

1 100 litrów

x

54,15

X

=

SUMA (łączna wartość
z kolumn powyżej)

K. DODATKOWE INFORMACJE
Czy na nieruchomości znajduje się pojemnik?

□ TAK (ilość sztuk..........) pojemność…….. litrów
□ NIE

L. POUCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.
2.

3.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację 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. 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku –
uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

…………………………………………………….
(miejscowość i data)

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

N. ADNOTACJE URZĘDOWE

Objaśnienia:
1) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości niezamieszkałej lub w części zamieszkałej oraz w części
niezamieszkałej, właściciel zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
2) Do ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości
w części zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej wypełniają część F oraz w zależności od rodzaju prowadzonej
działalności odpowiednio część G, H, I lub J. Właściciele nieruchomości niezamieszkałej nie wypełniają części F, jednak
wypełniają w zależności od rodzaju prowadzonej działalności odpowiednio część G, H, I lub J.
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz. U. 2002.8.70), w związku z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).
4) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Miejskiej
w Darłowie w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek
tych opłat oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dostępną na stronie internetowej oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Darłowo.

