Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub
granatowym, zaznaczając X.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1289)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w granicach
administracyjnych Miasta i Gminy Debrzno, przez których rozumie się współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością

Miejsce i
termin
składania
deklaracji

Urząd Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77 – 310 Debrzno, w ciągu 14 dni od dnia
zamieszkania na nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych lub w terminie 14 dni od
dnia zmiany danych, do 31 maja danego roku w przypadku domków letniskowych i
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku w przypadku złożenia pierwszej deklaracji, w terminie 14 dni od dnia oddania budynku do
użytkowania lub rozpoczęcia użytkowania nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku nowopowstałych budynków letniskowych i innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO
UL. TRAUGUTTA 2
77 – 310 DEBRZNO

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić datę)
 Złożenie pierwszej
deklaracji
(data powstania obowiązku)
…......... - …......... - ….............
DD
MM
RRRR

 Zmiana deklaracji
(data zaistnienia zmian)
…......... - …......... - ….............
DD
MM
RRRR

 Ustanie obowiązku
uiszczania opłaty
(data wygaśnięcia obowiązku)
…......... - …......... - ….............
DD
MM
RRRR

 Korekta deklaracji (art. 81
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa)
z dnia
….........- …......... - ….............
DD
MM
RRRR

C. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Zmiana ilości osób

 Zmiana danych

 Zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych

 Zmiana miejsca
zamieszkania:
w tej samej gminie / poza gminą
(niewłaściwe skreślić

 Zbycie / Zakup
nieruchomości
(niewłaściwe skreślić)

 Inne

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

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

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel/współwłaściciel

 użytkownik wieczysty

 zarządca/użytkownik

 inny

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
* dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
** dotyczy osób fizycznych
 osoba fizyczna

osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

Nazwa pełna*/ Nazwisko**

Nazwa skrócona*/Imię**

REGON*

NIP*/PESEL**

Imię ojca

Imię matki

F. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

G. DANE IDENTYFIKACYJNE ** dotyczy osób fizycznych (współwłaściciela, współmałżonka)
Nazwisko**

Imię**

PESEL**

Imię ojca**

Imię matki**

H. ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

I. DANE DODATKOWE (podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody otrzymywania informacji dotyczącej opłaty)
Nr telefonu:

Adres e-mail

J. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr działki (w przypadku nie podania nr domu)

K. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części J niniejszej deklaracji zamieszkuje: …..................
(należy podać liczbę mieszkańców)

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny (niepotrzebne skreślić)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ….........................................
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………............

Ł. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części J niniejszej deklaracji odpady komunalne
gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny (niepotrzebne skreślić)
w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):
poj. do …......….. l – szt. ……………...........,

poj. powyżej …............ l do ….. l – szt. ……….……..,

poj. powyżej …...... l do …. – szt. ………..,

poj. powyżej …........... l – szt. ……………................,

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z
odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, o której mowa w części J niniejszej deklaracji oraz stawki
opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………...... zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

L. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ
DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚC ROKU
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części J niniejszej deklaracji odpady komunalne
gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny (niepotrzebne skreślić)
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona będzie ryczałtem, zgodnie
z aktualną uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Ilość domków letniskowych lub
innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
………

Roczna ryczałtowa stawka opłaty od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Roczna
ryczałtowa
wysokość
opłaty

……………….. zł jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny
………………

………
……………….. zł jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny

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

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

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

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

N. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) 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 właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

