Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/481/2018
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28.03. 2018 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA; WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT
WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)
Składający:
Władający nieruchomością zamieszkałą położoną na terenie Gminy Połczyn -Zdrój
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju; 78-320 Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4
A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Burmistrz Połczyna-Zdroju
Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn-Zdrój

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
PIERWSZA DEKLARACJA – data zamieszkania: ……………………………..
DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA – ZMIANA DANYCH – data zmiany: ………………………….
Uzasadnienie zmiany deklaracji:
Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka
Przyjazd –zamieszkanie mieszkańca z innej gminy lub powrót z zagranicy
Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości
Wyjazd mieszkańca do innej gminy lub za granicę
Zbycie nieruchomości
Inny/podać jaki/: …………………………………………………………………………………………………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel,
współwłaściciel / wspólność majątkowa,
użytkownik wieczysty,
zarządca nieruchomości
inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO
……………………………………………………………………………………………………………………
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL (jeżeli posiada):

E-MAIL (jeżeli posiada):

NR LOKALU

IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁMAŁŻONKA
……………………………………………………………………………………………………………………
DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL (jeżeli posiada):

E-MAIL (jeżeli posiada):

NR LOKALU

IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁWŁAŚCICIELA1
………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL (jeżeli posiada):

E-MAIL (jeżeli posiada):

NR LOKALU

W przypadku, gdy współwłaścicieli nieruchomości jest więcej aniżeli pól w części D niniejszej deklaracji, pozostałe osoby
składające deklarację wypełniają załącznik nr 1 do deklaracji.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
NAZWA PEŁNA2: ……………………………………………………………………………………………………………
REGON

______________

NIP

_____________

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

TEL:

E-MAIL

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI E JEST:
nieruchomością zamieszkałą

domkiem letniskowym lub nieruchomością wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez część roku
DOTYCZY WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……………………
(podać liczbę mieszkańców)

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny *
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: …………….…………… zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
DOTYCZY DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w
sposób selektywny / nieselektywny *
Wysokość rocznej stawki ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: …………….………… zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………….
G. USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji od ……. ……. ……. roku nikt nie
zamieszkuje.
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

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

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

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

I. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2001 ze zm.).

¹²-

nie dotyczy wspólności majątkowej małżeńskiej
wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do Burmistrza Połczyna-Zdroju w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Połczyna-Zdroju w terminie 14
dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
4) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia
mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie
zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje
za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych w niej zawartych, właściwy organ określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
7) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji
w szczególności są: dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innej niż miejsce zameldowania
nieruchomości na terenie gminy Połczyn-Zdrój (należy dołączyć, gdy liczba mieszkańców nieruchomości nie jest równa
liczbie osób zameldowanych w tej nieruchomości, pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości
przez pełnomocnika.
8) Formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w
Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój. Formularz można także złożyć za pośrednictwem elektronicznej
skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju na ePUAPie, wypełniając zamieszczony tam interaktywny druk
formularza deklaracji. Formularz składany drogą elektroniczną musi być podpisany Profilem zaufanym ePUAP lub
elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Gminę
Połczyn-Zdrój jest Burmistrz Połczyna-Zdroju. Siedziba – Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320
Połczyn-Zdrój.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celu realizacji ustawowych
zadań Urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Podawanie danych przez Pana/Panią jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podania
danych Pan/Pani będzie o tym fakcie informowany/a.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o
ochronie danych osobowych.

