DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA ROK

__ __ __ __

Art. 6n oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z
późn. zm.)

Podstawa prawna

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością położoną na terenie Gminy Dobra

Składający

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
Termin składania

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
2. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Indywidualny numer konta nadany właścicielowi nieruchomości przez Urząd Gminy po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr rachunku bankowego

Wydział ds. Gospodarkia Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39 b, 72-003 Dobra ;
Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
Wydział ds.Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra;
Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra.

Miejsce składania

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Dobra

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI : (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH

KOREKTA DEKLARACJI

Pierwsza deklaracja - podać datę powstawnia obowiązku; Zmiana danych / korekta podać: datę powstania zmiany / korekty.

B. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, POSIADACZ

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁPOSIADACZ

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA
NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ - jaki………………...……

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko ( dot. osób fizycznych)

/Pełna nazwa ( dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

PESEL

REGON
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

NIP
__ __ __ __ __ __ __ __ __

TEL. KONTAKTOWY*

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ADRES E-MAIL *

ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA
GMINA

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

POCZTA

D. ADRES DO KORESPONDENCJI / SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - niepotrzebne skreślić (wypełnić jeśli jest inny niż
adres nieruchomości)
GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

POCZTA

E. OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:
………………… ( należy podać liczbę mieszkańców)
2. Oświadczam, iż :
zbieram odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
nie zbieram odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
ZAMIESZKAŁA

NIEZAMIESZKAŁA

W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA
I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA

E.1 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ( właściwe wypełnić)

Dotyczy przypadku poboru wody przy użyciu wodomierza/y
ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY [m3]

STAWKA OPŁATY

1a)

A

(do dwóch miejsc po przecinku)

ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY [m3] BEZPOWROTNIE
ZUŻYTEJ

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [zł]

STAWKA OPŁATY

1b)

Uchwałą RIO w Szczecinie Nr XXI.184.S.2019

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [zł]

B

z dnia 26 czerwca 2019r.

stwierdzono nieważność stawki

STAWKA OPŁATY

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [zł]

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [zł]
(do 2 miejs po przecinku )

A+B **

Dotyczy przypadku poboru wody bez użycia wodomierza 2)
ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY [m3]

3)

E.2 DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA

DEKLAROWANA ILOŚĆ
POJEMNIKÓW DO
ODBIORU W TYGODNIU

ILOŚĆ TYGODNI W

kol. 1

kol. 2

kol. 3

ROKU

4)

STAWKA OPŁATY ZA
JEDNORAZOWY ODBIÓR
POJEMNIKA ( zł)

kol. 5

kol. 4

80 l
110 l
120 l
240 l
1 100 l
Kp-7

C

ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ( suma wierszy z kol. 5)
MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY
( poz. C podzielona przez 12 m-cy,do dwóch miejsc po przecinku)

C/12 **

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW W ROKU
(iloczyn kol. 2,3,4)

E.3 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
I.
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji stanowi w części nieruchomość, o której mowa w pkt. E. 1 oraz
w części nieruchomość o której mowa w pkt. E.2
II.

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi [zł]

( suma mięsięcznych kwot opłaty wykazanych w pkt. E.1 oraz części E.2
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
.................................................................................................

( niepotrzebne skreślić

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

( miejscowość i data)

( czytelny podpis)

* Wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe

.

** Opłata obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego

POUCZENIE
A.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.).

B. Właściciel nieruchomości będący w posiadaniu więcej niż jednej nieruchomości składa odrębną
deklarację dla każdej z nieruchomości.
C. W przypadku nowo wybudowanych nieruchomości wysokość opłaty należy wyliczyć w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody(Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).

WYJAŚNIENIA
1)

przez średnie miesięczne zużycie wody w nieruchomości należy rozumieć wysokość zużycia wody za okres
ostatnich 12 miesięcy liczony na dzień 31 grudnia wg. wskazań wodomierza podzielony przez 12.
W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkujących nieruchomość przez okres krótszy niż 12 m-cy
średnie miesięczne zużycie wody należy obliczyć dzieląc wysokość zużycia wody w danym okresie przez
liczbę pełnych miesięcy zamieszkiwania nieruchomości.

a)

ogólna ilość zużytej wody pomniejszona o wskazania drugiego wodomierza.

b)

dotyczy wody bezpowrotnie zużytej wg wskazań drugiego wodomierza.

2)

3)

dotyczy nieruchomości nieopomiarowanych ( brak wodomierza, studnia).
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

Lp.

Przeciętne normy zużycia wody
m3/ mieszkańca x miesiąc

Wyposażenie mieszkania w instalacje

Budynek nieskanalizowany

Budynek podłączony do sieci
kanalizacyjnej

1.

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego
lub ulicznego

0,9

2.

Wodociąg, ubikacja bez łazienki

1,5

1,8

2,1

2,7

2,4

3

3.
4.

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy gaz z butli, elektryczny, bojler)

Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba m3 zużytej wody ustalona dla danej nieruchomości na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych zgodnie z ww. tabelą, za
rok poprzedzający składanie deklaracji.
4)

w pkt E.2 w rubryce kol. 3 należy wskazać ilość tygodni w danym roku, np. rok 2013 = 52 tygodnie; rok 2014 = 53 tygodnie ...

)

ADNOTACJE URZ ĘDOWE

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM (DATA I PODPIS PRACOWNIKA URZĘDU GMINY DOBRA)

