DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dzień-Miesiąc-Rok

____-____-______
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2012 r. poz 391 z późn. zm).
Składający: formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
gminy Choczewo, należy dostarczyć: osobiście, listownie, lub u właściwego sołtysa.
Termin składania deklaracji: pierwszy termin składania deklaracji do 15 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej
nieruchomości odpadów bądź w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w
deklaracji.
Miejsce składania: Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.Wójt Gminy Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)



pierwsza deklaracja

 zmiana danych zawartych w deklaracji

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3.Rodzaj

podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel nieruchomości  najemca, dzierżawca
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 zarządca nieruchomości wspólnej  inny

4. Imię i nazwisko
…...................................................................................................................

5. Numer PESEL
…...................................................................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA
6. kraj

7. województwo

8. powiat

9.gmina

10.ulica

11.nr domu

13.miejscowość

14.kod pocztowy

15.poczta

12.nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY1
16.miejscowość

17.ulica

20.kod pocztowy

22.nr działki w rejestrze gruntów:

1

Dla każdej nieruchomości należy złożyć osobną deklarację.

18.nr domu
21.poczta

19.nr lokalu



E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
23.Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w części D zbierane będą w sposób:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Selektywny i do naliczenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę opłaty niższą
 Zmieszany i do naliczania opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę opłaty wyższą
24.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D faktycznie zamieszkuje …....... osób.

Uwaga!
Należy wypełnić załącznik nr 1 stanowiący wykaz osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w części
D.

25. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób zamieszkujących x stawka opłaty):

Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

Stawka2
opłaty

Kwota
do zapłaty

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2007r. (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz, 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Choczewie danych
dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

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

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

G. ADNOTACJE ORGANU

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 2005 r. nr
229, poz. 1954 z późn. zm.).
2. Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Choczewo, prowadzony przez Kaszubski Bank
Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010, do 15 dnia
każdego miesiąca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Choczewo
nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Załącznik:
− załącznik 1 – wykaz osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji.

2

Stawka opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów (selektywny/zmieszany) a jej wysokość określa odrębna
Uchwała Rady Gminy Choczewo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Załącznik nr 1
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykaz osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji.
Imię i nazwisko osób
zamieszkujących na terenie
nieruchomości wskazanej w
części D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

…..........................................
(Data)

…...................................................
(podpis sporządzającego)

