DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICELI DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB
INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r., poz.1289), zwana dalej ucpg.

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe..

Termin składania:

14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych bądź
14 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 n
a 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 powstania odpadów komunalnych ..............................................
□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji- data zmiany ....................................
□ korekta deklaracji z dnia...........................
Uzasadnienie złożenia zmiany deklaracji:
□ sposób gromadzenia odpadów
□ sprzedaż nieruchomości

□ Inny (podać) ...............................................
……………………………………………

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.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części D.1 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone
i odbierane w sposób selektywny

□ TAK

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

□ pojemnika

□ NIE

□ worka

F. RYCZAŁTOWA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM3)
(stawka opłaty ryczałtowej x ilość domków = kwota do zapłaty)

Stawka

x

Stawka za odpady
selektywne

Ilość domków

Stawka za odpady
nieselektywne

=

x

576,00 zł

Wysokość opłaty

=

x

288,00 zł

=

F.1 ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PŁATNA W DWÓCH RATACH
(kwota z pozycji 22 lub 25 podzielona na dwie równe raty)
kwota

I RATA

kwota

TERMIN

15 czerwca

II RATA

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze. zm.).

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

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

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

TERMIN

15 września

