POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/94/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:
Składający:

Art. 6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010
z późn. zm.).

Termin składania:

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania:

Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Numer deklaracji:

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA
UL. DWORCOWA 1
86-200 CHEŁMNO

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja

data zaistnienia zmian:.......................................

 nowa deklaracja

data zaistnienia zmian:.......................................

 korekta deklaracji

data zaistnienia zmian:.......................................

 wygaśnięcie obowiązku

data zaistnienia zmian:.......................................

B2. Pisemne uzasadnienie zaistniałych zmian w deklaracji:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
 Właściciel

 Współwłaściciel/e

 Zarządca

 Najemca, dzierżawca

 Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Właściciel
Nazwisko

Imię/Imiona

Data urodzenia

PESEL

Telefon

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D.2. Współwłaściciel
Nazwisko

Imię/Imiona

Data urodzenia

PESEL

Telefon

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D.3. Pozostałe podmioty
Pełna nazwa (miejsce na pieczątkę)

NIP

REGON

Telefon

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
(WPISAĆ ZNAK „X” WE WŁAŚCIWY KWADRAT)
 cały rok

 okresowo

I

II

F1. Rodzaj zabudowy

III

IV

V

VI

VII

VIII

 jednorodzinna*

IX

X

XI

XII

 wielorodzinna**

F2. Informacja na temat kompostownika (dotyczy zabudowy jednorodzinnej)
 POSIADAM przydomowy kompostownik i oświadczam, że
będę w nim kompostował bioodpady stanowiące odpady  NIE POSIADAM kompostownika
komunalne
F4. Oświadczam/y, że na wskazanej nieruchomości w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
Liczba osób (należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących)
F5. Wyliczenie miesięcznej opłaty
1.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

2.

Liczba osób zamieszkujących wykazana w części F4

3.

Kwota opłaty (wiersz 1 x wiersz 2)

4.

Wysokość ulgi w przypadku zbiórki bioodpadów w przydomowym
kompostowniku (liczba osób x wysokość ulgi przypadająca na
osobę)

5.

Wysokość opłaty po uwzględnieniu ulgi

zł/ miesiąc

zł/ miesiąc

zł/ miesiąc

Słownie złotych………………………………………………………

G. RODZAJ POJEMNIKÓW NA ODPADY
60 L

80 L

110 L

120 L

240 L

1100 L

7000 L

Na odpady komunalne
(ilość sztuk)
Na odpady ulegające
biodegradacji (ilość sztuk)
Pojemnik na popiół (ilość sztuk)

 własne pojemniki

 pojemniki dostarczone przez Gminę

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanej dalej RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, adres e-mail:
biuro_informacji@chelmno.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:
iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO. Niepodanie danych osobowych sprawia pozostanie wniesionej
sprawy bez rozpatrzenia;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla sprawy.
5. Pani/Pana dane będą przekazywane firmie odbierającej odpady komunalne. W przypadku braku płatności Naczelnikowi Urzędu Skarbowego
bądź Komornikowi Sądowemu;
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora.

Data

Czytelny podpis składającego/składających (podaniem imienia i nazwiska)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie
art. 6 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.).
Pkt A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Miasta Chełmna. Formularz można złożyć osobiście
w Urzędzie Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 – w biurze informacji publicznej lub listownie.
Pkt B. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację 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. Na
podstawie art. 6m pkt. 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Nowa deklaracja - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.).
Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie
sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2019, poz. 900 z późn. zm.). Korekta
deklaracji koryguje naliczone opłaty powstałe do momentu złożenia nowej deklaracji (zmieniającej). 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.
Pkt C. Właścicielem nieruchomości w myśl w/w ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku
składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie
uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy
metody,
a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Pkt D. Dane identyfikacyjne wypełnia właściciel/e nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.).
Pkt E. Należy wpisać adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne
Pkt F. W pierwszej kolejności składający deklaracji muszą zaznaczyć okres powstawiania odpadów komunalnych. Następnie należy
wybrać typ zabudowy:
*Zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w którym dopuszcza się występowanie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych.
**Zabudowa wielorodzinna - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne niespełniające definicji zabudowy jednorodzinnej, zawierający
klatkę schodową oraz więcej niż dwa mieszkania.
Następnie należy wskazać czy na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik. Kolejno składający wpisuje liczbę osób faktycznie
zamieszkujących daną nieruchomość. Wyliczenie opłaty polega na wpisaniu w tabeli miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zgodnej z obowiązującą na dzień złożenia deklaracji uchwała
Pkt G. W tabeli należy wpisać wielkość pojemników, w które gmina ma wyposażyć wskazaną nieruchomość.

