Załącznik do Uchwały
Nr XX/190/2013 Rady
Miejskiej w
Choroszczy z dnia
30.09.2013 r.

DATOWNIK

Pola jasne wypełnia składający deklarację,
czytelnie ręcznie, komputerowo lub na
maszynie, DRUKOWANYMI literami,
czarnym lub niebieskim kolorem, nie
używać ołówka, nie przesyłać faksem.
Proszę nie pisać po polach szarych.

Numer ewidencyjny:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ
Art. 6k ustawy z dnia. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Podstawa prawna
Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Deklarację należy składać w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Termin składania
Organ odpowiedzialny

BURMISTRZ CHOROSZCZY

Miejsce składania

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY, ul. Dominikańska 2, 16 – 070 Choroszcz

1. SKŁADANY DOKUMENT STANOWI: (zaznaczyć jedno właściwe pole znakiem X)
1.1.

PIERWSZĄ DEKLARACJĘ
1.3.

1.2.

KOREKTĘ DEKLARACJI

PROSZĘ PODAĆ PRZYCZYNĘ ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI:

2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHMOŚCIĄ (zaznaczyć jedno właściwe pole znakiem X)
2.1

WŁAŚCICIEL

2.2

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

2.3

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

2.4

WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY

2.5

POSIADACZ SAMOISTNY

2.6

NAJEMCA LUB DZIERŻAWCA

2.7

ZARZĄDCA

2.8

INNY PODMIOT (podać jaki)

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ, W TYM ADRES KORESPONDENCYJNY
(W przypadku zmiany danych należy zawiadomić pisemnie lub telefonicznie wyżej wskazany organ odpowiedzialny.)
3.1

NAZWISKO I IMIĘ / NAZWA

3.2

PESEL / REGON

3.7

KOD POCZTOWY

3.3

MIEJSCOWOŚĆ

3.4

ULICA

3.5

NUMER DOMU

3.6

3.8 TELEFON

NUMER LOKALU

/ EMAIL

(pole nieobowiązkowe)

4. ADRES I POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
4.1

MIEJSCOWOŚĆ

4.3

NUMER DOMU

4.4

NUMER LOKALU

4.2

ULICA

4.5

NUMER GEOD. DZIAŁKI

5. OŚWIADCZENIE O LICZBIE MIESZKAŃCÓW I OKRESIE ZAMIESZKIWANIA NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
(UWAGA! można wypełnić tylko pole 5.1. lub tylko pole 5.2., każda zmiana ilości osób stałych wymaga złożenia korekty deklaracji)

5.1.

5.2.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji
na stałe zamieszkuje lub przebywa następująca liczba osób:
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 nin. deklaracji, w okresie
tymczasowo zamieszkuje następująca liczba osób:

(proszę podać zakres pełnych miesięcy od – do, np. maj – wrzesień, lub wymienić poszczególne miesiące)
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6. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć jedno właściwe pole znakiem X)
6.1.

SELEKTYWNY

6.2.

ZMIESZANY

UWAGA: Sposób gromadzenia odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z deklarowanego
obowiązku selektywnego zbierania odpadów, zostanie naliczona opłata jak za odpady zmieszane wraz z zaległymi odsetkami.

7. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
(Poniższą część także wypełnia osoba składająca deklarację)

Stawki opłat oraz dostępne zniżki są określone w uchwale Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

Poniżej należy wpisywać tylko liczby, a wszystkie kwoty końcowe powinny być zaokrąglone do
pełnych złotówek.

Rodzaj gospodarstwa domowego

[MIKRO]
[MAŁE]
[ŚREDNIE]
[DUŻE]
7.4.

7.1. Ilość
gospodarstw
domowych na
terenie
nieruchomości

Wysokość
miesięcznej opłaty
w złotych
7.3.

7.2. Aktualna
stawka opłaty

(przemnożone wartości
z kolumn 7.1. i 7.2.)

zł
zł
zł

1 osobowe
2 osobowe
od 3 do 5 osób
6 i więcej osób

zł

Kwota (pełne złote) należna do zapłaty (suma wartości z kolumny 7.3.)

SUMA:

zł

8. POUCZENIE I OŚWIADCZENIE KOŃCOWE
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 2012 r.
Poz. 1015 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, iż dane w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Choroszcz, ponadto zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę danych zawartych w
niniejszej deklaracji:
MIEJSCOWOŚĆ ________________________
___________________________________
CZYTELNY PODPIS OSOBY
SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

DATA _____ - _____ - _________r.
dz.
mc
rok
ADNOTACJE URZĘDOWE

(proszę nie pisać w szarym polu poniżej)

Ilekroć w deklaracji mowa jest o:
a) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, zamieszkałe w
danym mieszkaniu/domu, przy czym jeden punkt adresowy (dom/mieszkanie) traktuje się jako jedno gospodarstwo domowe;
b) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
c) gromadzeniu odpadów w sposób selektywny – rozumie się przez to zbieranie na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych w sposób wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.
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