POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik
do uchwały Nr XIII/140/15
Rady Miasta Chełm
z dnia 16 listopada 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
z późn. zm.)

Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm,
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku tj. współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania

Deklarację należy złożyć 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 należy złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

Miejsce składania

Urząd Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 lub ul. Mickiewicza 32A

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ
Prezydent Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć właściwy kwadrat

q pierwsza deklaracja - powstanie obowiązku od (data)
q nowa deklaracja zmiana danych od (data)
q korekta deklaracji z dnia (data)

...................................................
dzień – miesiąc – rok

W razie zmiany danych uzasadnić ich przyczynę

C. SKŁADAJĄCY DEKLKARACJĘ-

zaznaczyć właściwy kwadrat

q osoba fizyczna
q osoba prawna
q jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
C.1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ -

zaznaczyć właściwy kwadrat

q właściciel q współwłaściciel q użytkownik wieczysty q inny podmiot władający
q jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*

- dotyczy osoby fizycznej

* *

- dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa pełna**
Nazwa skrócona**
Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Symbol PKD**

Imię ojca*

Imię matki*

Tel. kontaktowy (nieobowiązkowo)

E-mail (nieobowiązkowo)
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D.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI –

Nr lokalu

jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2.

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (ADRES)
UWAGA!
- w przypadku posiadania kilku nieruchomości zamieszkałych wypełnić załącznik nr 1 lub/i załącznik nr 2
- w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych
- w przypadku kilku nieruchomości niezamieszkałych wypełnić załącznik nr 3
Nazwa ulicy:

Nr porządkowy budynku/ numer lokalu:

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

zaznaczyć właściwy kwadrat

Oświadczam, że :

q gromadzę odpady w sposób selektywny
q nie gromadzę odpadów w sposób selektywny - do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję
stawkę wyższą
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części E deklaracji lub
w załączniku nr 1 lub/i nr 2 do deklaracji zamieszkuje.....................................................osób
(podać liczbę mieszkańców)

F.1. 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

............................ x .....................................=.................................zł.
(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość(i) oraz ustalonej stawki opłaty)

(słownie złotych:..................................................................................................................)
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F.2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE zaznaczyć właściwy kwadrat (w tym nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, cmentarze, targowiska itp.)

Oświadczam, że :

q gromadzę odpady w sposób selektywny
q nie gromadzę odpadów w sposób selektywny - do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję
stawkę wyższą
F.2.1. WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ
ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄ W SPOSÓB REGULARNY
F.2.1.1. Wielkość
pojemników na odpady
komunalne

pojemnik

60 l

pojemnik

110 l

pojemnik

120 l

pojemnik

140 l

pojemnik

240 l

pojemnik

360 l

F.2.1.2. Liczba
pojemników w
szt. na
nieruchomości

F.2.1.3.
Deklarowana
częstotliwość
(miesięczna)

F.2.1.4.
Ustalona
stawka opłaty
za odbiór
pojemnika w zł.

F.2.1.5. Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn
F.2.1.2. x F.2.1.3.x F.2.1.4)

pojemnik 1100 l
pojemnik 1500 l
pojemnik 2,2 m3
pojemnik 2,5 m3
pojemnik

5 m3

pojemnik

7 m3

SUMA kolumny F.2.1.5.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi ..................................zł.
(suma kolumny F.2.1.5.)

(słownie złotych:...................................................................................................................)
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F.2.2. WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ
ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄ SEZONOWO LUB NIEREGULARNIE
Deklarowany okres, w którym powstają odpady komunalne:
od ....................................... do ......................................
(dzień-miesiąc-rok)

F.2.2.1. Wielkość
pojemników na odpady
komunalne

pojemnik

60 l

pojemnik

110 l

pojemnik

120 l

pojemnik

140 l

pojemnik

240 l

pojemnik

360 l

(dzień-miesiąc-rok)

F.2.2.2. Liczba
pojemników w
szt. na
nieruchomości

F.2.2.3.
Deklarowana
częstotliwość
(miesięczna)

F.2.2.4.
Ustalona
stawka opłaty
za odbiór
pojemnika w zł.

F.2.2.5. Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn
F.2.2.2. x F.2.2.3.x F.2.2.4)

pojemnik 1100 l
pojemnik 1500 l
pojemnik 2,2 m3
pojemnik 2,5 m3
pojemnik

5 m3

pojemnik

7 m3

SUMA kolumny F.2.2.5.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi ..................................zł.
(suma kolumny F.2.2.5.)

(słownie złotych:...................................................................................................................)
F.3. WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; w tym za
działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
Oświadczam, że :
q gromadzę odpady w sposób selektywny

q

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny- do ustalenia opłaty rocznej przyjmuję stawkę
wyższą
F.3.1. Ilość działek

F.3.2 .Ryczałtowa roczna
stawka opłaty
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F.3.3. Wysokość rocznej opłaty
(Iloczyn kolumn F.3.1. x F.3.2.)
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Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi ..................................zł.
(suma kolumny F.3.3.)

(słownie złotych:...................................................................................................................)
F.4. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I
W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Oświadczam, że :

q

na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji lub w załączniku nr 1
i/lub nr 2 oraz w załączniku nr 3, odpady komunalne powstają w sposób określony w działach
F.1. i F.2 .
F.4.1. WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI , KTÓRA STANOWI CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ I NIEZAMIESZKAŁEJ
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi

........................+..................................=............................................zł.
(suma opłat z działów F.1 i F.2. )

(słownie złotych:...................................................................................................................)

G. ZWOLNIENIA OD OPŁATY
Zwolnienia od opłaty przysługujące na podstawie:...................................................................

…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
Wyliczenie kwoty zwolnienia
…..........................................................................................
Łączna kwota zwolnienia

…..........................................................................................

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
........................ - ..................................=............................................zł.
( Różnica opłat z działów F.1 i G )

(słownie złotych:...................................................................................................................)
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H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

q
q
q
q
q

załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości zamieszkałych
załącznik nr 2 - wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków mieszkalnych
załącznik nr 3 - wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

…............................................................................................................................
…...........................................................................................................................

I.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)

Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej
nieruchomością/osoby reprezentującej

J. ADNOTACJE ORGANU

Data (dzień – miesiąc - rok)

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
1. 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 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie określona w drodze decyzji, biorąc
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Deklaracje wg. niniejszego wzoru winni złożyć właściciele nieruchomości, którzy złożyli
deklaracje lecz ze względu na zmiany dokonane odrębnymi uchwałami (zróżnicowanie stawek,
zmiany sposobu obliczania opłat za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe), są do tego
zobowiązani.
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