Załącznik nr 1 do Uchwały nr
V/51/2019
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 29.03.2019r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DRUK DO-1

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1454
z późn.zm.)
Składający:
właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy położonej na terenie Gminy Kołobrzeg
Miejsce składania: Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a 78-100 Kołobrzeg

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY KOŁOBRZEG
UL. TRZEBIATOWSKA 48A
78-100 KOŁOBRZEG

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Deklaracja składana w przypadku:

−−
□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty −−
□ zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty −−
□ ustania obowiązku uiszczania opłaty −−
□ Deklaracja korygująca od −− do −−
□ zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca

(data zamieszkania)

1

(data zmiany)

2

(data zmiany)

(data ustania obowiązku)

3

(okres, którego dotyczy korekta)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel □ Współwłaściciel □ Zarządca
2.

4

□ Posiadacz

□ Inny …………………………..

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Osoba fizyczna
□ Osoba prawna
□ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D.1. Osoba fizyczna
4.

5. Imię/Imiona

Nazwisko

7. Data urodzenia

5

8. Imię ojca

5

6. PESEL

9. Imię matki

5

D.2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
11. NIP

12.

REGON

13. Telefon

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

24. Adres e-mail:

6

25. Telefon

20. Nr lokalu

6

D.4. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż w D.3)
26. Miejscowość

27. Ulica

30. Kod pocztowy

31. Poczta

28. Nr domu

29. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA (wypełnić jeśli jest inny niż w D.3)
32. Miejscowość

34. Nr ewidencyjny działki w rejestrze gruntów
(konieczne w przypadku braku adresu)

33. Ulica, nr domu/lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I WYSOKOŚCI OPŁATY
35. Oświadczam, iż odpady komunalne gromadzone będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):

7

□ selektywny
□ nieselektywny (do wyliczenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą)
W przypadku selektywnej zbiórki odpady zbierane będą do:
szkło
papier
tworzywa sztuczne i metale
□ pojemnika
□ pojemnika własnego
□ worka

□ pojemnika
□ pojemnika własnego
□ worka

□ pojemnika
□ pojemnika własnego
□ worka

36. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje łącznie ………..
8

osób .
37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ………. osób ,
9

na które przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
38. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, podlegających opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (różnica między liczbą osób
wskazanych w poz.36 i poz.37)
39. Miesięczna kwota opłaty w zł (iloczyn osób wskazanych w poz.38 oraz
stawki opłaty, która wynosi 13,00 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów i
22,00 zł w przypadku zbiórki nieselektywnej)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Data

Czytelny podpis

Pieczęć w przypadku osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia opłaty w określonych odrębnymi przepisami terminach lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz.
1314 z późn.zm.)

H. ADNOTACJA ORGANU

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2018r. poz.1454 z późn.zm)
1

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiany liczby mieszkańców
bądź zmiany sposobu zbierania odpadów selektywny/nieselektywny), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust.2 ustawy).
2
Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany danych adresowych).
3
Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81§2 ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio
złożonej deklaracji, wynikającej z błędów rachunkowych czy oczywistych pomyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca
okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie,
którego korekta dotyczy. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
komunalnych była świadczona (art.6q ust. 3 ustawy).
4
Jeśli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy obowiązany
do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.
5
Dotyczy osoby nie posiadającej numeru PESEL
6
Podanie danych nie jest obowiązkowe
7
Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg.
8
Należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości, a nie liczbę osób zameldowanych.
9
Należy podać liczbę osób (dzieci), na które przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały
nr V/50/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

