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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie gminy Barczewo

Nazwa i adres siedziby organu
właściwego do składania
deklaracji dla mieszkańców
indywidualnych:

Urząd Miejski w Barczewie, Biuro Obsługi Interesanta
Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo

Miejsce składania deklaracji dla Siedziba właściwej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni
mieszkańców wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni:
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
(obowiązuje od …………………………………)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel, użytkownik wieczysty,

□ współwłaściciel, współposiadacz

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
1.
PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)
2.

Adres zamieszkania / Adres zameldowania
Kraj
3.

Województwo
4.

Gmina
6.

5.
Ulica

7.

Miejscowość
9.

Powiat

8.

Kod pocztowy
10.

Numer domu / Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Nr domu / Nr lokalu / Nr działki (w
przypadku nie nadania numeru
domu)

Ulica

11.

12.

13.

Miejscowość

Kod pocztowy

14.

15.

Nieruchomość wskazana w części D jest:
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

zamieszkała
(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy)

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części D niniejszej deklaracji

□ TAK

odpady będą
*)

□ NIE

gromadzone i odbierane w sposób selektywny
Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w

16. (podać ilość osób):

części D niniejszej deklaracji, zamieszkuje:
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

Wysokość miesięcznej opłaty
proszę wypełnić tylko jedno pole:
1. w przypadku odpadów zbieranych i
odbieranych w sposób selektywny jest to iloczyn
pozycji 16 x 17;
2. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych
jest to iloczyn pozycji 16 x 18.

17.

18.

□ ……zł

□ ……zł

jeżeli zaznaczono TAK
w dziale E

jeżeli zaznaczono NIE
w dziale E

(poz. 16 x poz. 17)
(należy wyliczyć kwotę w PLN)

(poz. 16 x poz. 18)
(należy wyliczyć kwotę w PLN)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…..............................................
(miejscowość i data)
J. ADNOTACJE URZĘDOWE

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

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U. z 2012r, poz.1015 z późn.zm.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 2013r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391n z późn.zm.) w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki
Objaśnienia:
1. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a
także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest
zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca
1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli
zarząd nie został wybrany.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie www.barczewo.pl, www.bip.barczewo.pl.
5. Deklarację należy składać:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,(pokój nr 1 – Biuro Obsługi Interesanta), bądź
przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Barczewie, 11-010 Barczewo , Plac Ratuszowy 1,
2) drogą elektroniczną, po spełnieniu warunków określonych w § 2 Uchwały Nr L/338/14 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za każdy miesiąc bez
wezwania do 10 dnia każdego następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1 lub przelewem bankowym na konto Urzędu Nr 95 9343 1028 0000 0606 2000
0010 z dopiskiem „ opłata za odpady za miesiąc ………….”.

