Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel lub jeden z współwłaścicieli nieruchomości, należy wypełniać komputerowo lub ręcznie,
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Załącznik
do UCHWAŁY Nr XX/140/2016
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 23 czerwca 2016 r.

1. Numer ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek
organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także innych podmiotów
władających nieruchomościami zamieszkałymi położonymi na terenie Gminy Miasta Kowal. W przypadku
współwłasności deklarację wypełnia tylko jeden z właścicieli.

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

A.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
250)

Termin składania w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
(np. liczby gospodarstw, liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie nieruchomości) określonych w
deklaracji.
Urząd Miasta Kowal
ul. Piwna 24
87 – 820 Kowal

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
Pierwsza deklaracja

Korekta wcześniej złożonej deklaracji

Nowa deklaracja po zmianie danych - data wystąpienia zmian danych .................................................

B.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
RODZAJ PODMIOTU (proszę
zaznaczyć „x” właściwą formę)

właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

1

2

IMIĘ I NAZWISKO (w przypadku osób
fizycznych) / NAZWA (w przypadku
pozostałych osób nie będących
osobami fizycznymi)
PESEL (w przypadku osób
fizycznych) NIP/REGON (w
przypadku pozostałych osób nie
będących osobami fizycznymi)

C.

ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy/poczta:

Numer telefonu:

D.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Kraj: POLSKA

Województwo: KUJAWSKO - POMORSKIE

Powiat: WŁOCŁAWSKI

Gmina: MIASTO KOWAL

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość: KOWAL

Kod pocztowy/poczta: 87-820

Numer telefonu:

E.

F.

Nr lokalu:

Nr lokalu:

FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
Własność

Współwłasność

Użytkowanie wieczyste

Inna , jaka?...........................................................

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D
niniejszej deklaracji prowadzone jest / są:

…………………………………………
3
(należy podać liczbę gospodarstw domowych )

Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel lub jeden z współwłaścicieli nieruchomości, należy wypełniać komputerowo lub ręcznie,
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

G.

OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACI ODPADY
KOMUNALNE BĘDĄ / SĄ GROMADZONE I OBIERANE W SPOSÓB (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X):
A. selektywny

H.

B. nieselektywny

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
3

Liczba gospodarstw domowych
(proszę wpisać tą samą liczbę co w
części F):

…………………………………………………………………….
3
(należy podać liczbę gospodarstw domowych )

WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Miesięczna stawka opłaty od
gospodarstwa domowego
(zaznaczyć znakiem X, wybór
stawki)

Wypełnić w przypadku gdy w
części G zaznaczono pkt. A

1-osobowe gospodarstwo domowe: 10,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

2-osobowe gospodarstwo domowe: 20,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

3-osobowe gospodarstwo domowe 30,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

4-osobowe gospodarstwo domowe: 40,00 zł (liczba gosp. dom. ………)
gospodarstwo domowe powyżej 4 osób: 50,00 zł (liczba gosp. dom. ………)

(zł/miesiąc/gospodarstwo domowe)
dla odpadów zbieranych selektywnie

Miesięczna stawka opłaty od
gospodarstwa domowego
(zaznaczyć znakiem X, wybór
stawki)

Wypełnić w przypadku gdy w
części G zaznaczono pkt. B

1-osobowe gospodarstwo domowe: 20,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

2-osobowe gospodarstwo domowe: 40,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

3-osobowe gospodarstwo domowe: 60,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

4-osobowe gospodarstwo domowe: 80,00 zł (liczba gosp. dom. ………)
gospodarstwo domowe powyżej 4 osób: 125,00 zł (liczba gosp. dom. ………)

(zł/miesiąc/gospodarstwo domowe)
dla odpadów niezbieranych selektywnie
WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

1-osobowe gospodarstwo domowe: 9,00 zł (liczba gosp. dom.
Miesięczna stawka opłaty od
gospodarstwa domowego
(zaznaczyć znakiem X, wybór
stawki)

Wypełnić w przypadku gdy w
części G zaznaczono pkt. A

………)

2-osobowe gospodarstwo domowe: 18,00 zł (liczba gosp. dom.
3-osobowe gospodarstwo domowe 27,00 zł (liczba gosp. dom.

………)
………)

4-osobowe gospodarstwo domowe: 36,00 zł (liczba gosp. dom. ………)
gospodarstwo domowe powyżej 4 osób: 45,00 zł (liczba gosp. dom. ………)

(zł/miesiąc/gospodarstwo domowe)
dla odpadów zbieranych selektywnie

Miesięczna stawka opłaty od
gospodarstwa domowego
(zaznaczyć znakiem X, wybór
stawki)

Wypełnić w przypadku gdy w
części G zaznaczono pkt. B

1-osobowe gospodarstwo domowe: 19,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

2-osobowe gospodarstwo domowe: 38,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

3-osobowe gospodarstwo domowe: 57,00 zł (liczba gosp. dom.

………)

4-osobowe gospodarstwo domowe: 76,00 zł (liczba gosp. dom. ………)
gospodarstwo domowe powyżej 4 osób: 120,00 zł (liczba gosp. dom. ………)

(zł/miesiąc/gospodarstwo domowe)
dla odpadów niezbieranych selektywnie

Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel lub jeden z współwłaścicieli nieruchomości, należy wypełniać komputerowo lub ręcznie,
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Deklarowana kwota opłaty
(stanowi sumę opłat wszystkich
gospodarstw domowych z terenu
danej nieruchomości)

…………………… zł

Czy na terenie nieruchomości będą
kompostowane odpady w
przydomowych kompostownikach?

TAK

NIE

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Imię

Nazwisko

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

Podpis osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej składającego
informację (niepotrzebne skręcić)
* W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez
pełnomocnika należy złożyć oryginalne pełnomocnictwo.

....................................................................................................................................
...............................................................................................................................

I.

ADNOTACJE URZĘDU GMINY

Objaśnienia:
1
Za zabudowę jednorodzinną, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uznaje się nieruchomość
zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – tj. budynkiem wolno stojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej, grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną część, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane)
2
Za zabudowę wielorodzinną, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się nieruchomość
zabudowaną budynkami mieszkalnymi innymi niż wskazane wyżej budynki mieszkalne jednorodzinne
3
Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć – podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej, zespół osób zamieszkujących razem i
wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzące odrębne
jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Pouczenia:

Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599)


Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Kowal określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Zgodnie z art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w razie
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej
od należnej, Burmistrz Miasta Kowal określa w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

