
 


 



Pola jasne wype nia w a ciciel nieruchomo ci, nale y wype ni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI

PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO

Podstawa prawna:

Sk adaj cy:

Miejsce sk adania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
(Dz. U. z 2012, poz. 391)

Formularz przeznaczony jest dla w a cicieli nieruchomo ci zamieszka ych, po o onych
na terenie gminy Barczewo

Urz d Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, Biuro Obs ugi
Interesanta lub poczt  na wy ej wskazany adres

Nazwa i adres
siedziby organu
w a ciwego do
z o enia deklaracji

Urz d Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

A. OBOWI ZEK Z O ENIA DEKLARACJI
 (prosz zaznaczy  w a ciwy kwadrat)

pierwsza deklaracja zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

B. SK ADAJ CY DEKLARACJ
 (prosz  zaznaczy  w a ciwy kwadrat)

w a ciciel, u ytkownik wieczysty, posiadacz wspó w a ciciel, wspó posiadacz

jednostka organizacyjna lub osoba posiadaj ca nieruchomo w zarz dzie

inny podmiot w adaj cy nieruchomo ci

 C. DANE SK ADAJ CEGO DEKLARACJ
Rodzaj sk adaj cego (prosz zaznaczy  w a ciwy kwadrat)

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej

Imi i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) /  Pe na nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadaj cych osobowo ci prawnej)

1.

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci
prawnej)

2.

 


 



Adres zamieszkania /  Adres siedziby
Kraj Województwo Powiat

3. 4. 5.

Gmina Ulica Nr domu / Nr lokalu
6. 7. 8.

Miejscowo Kod pocztowy Numer telefonu
9. 10. 11.

D. ADRES NIERUCHOMO CI, NA KTÓREJ POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Ulica Nr domu /  Nr lokalu /  Nr

dzia ki (w przypadku nie nadania

numeru domu)

12. 13. 14.

Miejscowo Kod pocztowy Numer telefonu
15. 16. 17.

Dotyczy w a cicieli nieruchomo ci, na której zamieszkuj mieszka cy
O wiadczam, e na terenie nieruchomo ci wskazanej w cz ci D
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

18.

          (nale y poda liczb  mieszka ców)

Imi i nazwisko osób

zamieszkuj cych na terenie

nieruchomo ci wskazanej

w cz ci D:
(w przypadku wi kszej liczby

mieszka ców, dane nale y zamie ci  w

odr bnym za czniku). Pole nie dotyczy

budynków wielomieszkaniowych.

1...............................................................................................................

2...............................................................................................................

3...............................................................................................................

4...............................................................................................................

5...............................................................................................................

6...............................................................................................................

7...............................................................................................................

Nieruchomo wskazana w cz ci D jest:
(prosz zaznaczy  w a ciwy kwadrat)

zamieszka a
(nieruchomo , na której zamieszkuj
mieszka cy)

niezamieszka a, na której
powstaj  odpady komunalne

(nieruchomo ci wykorzystywane do
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej,
obiekty u yteczno ci publicznej, szko y,

szpitale, hotele, ogródki dziakowe,
cmentarze, targowiska, itp.)

w cz ci
zamieszka a
oraz w cz ci

niezamieszka a,
na której

powstaj  odpady
komunalne

nieruchomo
w zabudowie
letniskowej


 

 



E.  O wiadczam, e na terenie nieruchomo ci

wskazanej w cz ci D niniejszej deklaracji

odpady b d gromadzone i odbierane

w sposób selektywny *)

TAK NIE

OBLICZENIE WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. Dotyczy w a cicieli nieruchomo ci, na której zamieszkuj mieszka cy

Liczba mieszka ców
  (nale y wpisa liczb z pozycji 18)

19.

Miesi czna stawka op aty za jednego
mieszka ca
(prosz zaznaczy jeden w a ciwy kwadrat)

20.

11,00 z .
je eli zaznaczono TAK

w dziale E

21.

13,00 z .
je eli zaznaczono NIE

w dziale E

Wysoko miesi cznej op aty
prosz wype ni tylko jedno pole:

1. w przypadku odpadów zbieranych i   odbieranych w
sposób selektywny + odpady zmieszane jest to iloczyn
pozycji 19 x 20;
2.  w przypadku wy cznie odpadów zmieszanych jest to
iloczyn pozycji 19 x 21 (poz. 19 x poz. 20)

(nale y poda  kwot  w PLN)
(poz. 19 x poz. 21)

(nale y poda  kwot  w PLN)

Czy nieruchomo  wskazana w cz ci D niniejszej
deklaracji wyposa ona jest w kompostownik?
(w przypadku zaznaczenia pozycji „Tak”, prosz poda pojemno
kompostownika)

Tak Nie

 m3

Sposób odprowadzania cieków bytowych:
(prosz zaznaczy jeden w a ciwy kwadrat)

szczelny
zbiornik

przydomowa
oczyszczalnia

sie
kanalizacyjna

I. PODPIS SK ADAJ CEGO DEKLARACJ

 ….............................................. …............................................
(miejscowo  i data)   (czytelny podpis)

J. ADNOTACJE URZ DOWE

Pouczenie:
1. W a ciciel nieruchomo ci, który ma zawart z przedsi biorc umow na odbieranie odpadów

komunalnych, jest obowi zany do czy  kopi ww. umowy do pierwszej deklaracji o wysoko ci op aty za




 



gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Niniejsza deklaracja stanowi podstaw prawn do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z art. 3a

ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229,
poz. 1954 z pó n. zm.).

3. W a ciciel nieruchomo ci jest obowi zany  z o y deklaracj do Urz du Miejskiego  w Barczewie  o
wysoko ci op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31.03.2013r. lub 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca, powstania na danej nieruchomo ci
odpadów komunalnych lub zmiany przez gmin wysoko ci op aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

4. W przypadku zmiany danych  b d cych podstaw ustalenia nale nej op aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub okre lonej w deklaracji ilo ci odpadów powstaj cych na danej
nieruchomo ci, w a ciciel nieruchomo ci obowi zany jest z o y now deklaracj do Urz du Miejskiego
w Barczewie  w terminie 14 dni od dnia nast pienia zmiany. Op at za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysoko ci uiszcza si za miesi c, w którym nast pi a zmiana.

5. Do osób zamieszka ych na terenie nieruchomo ci nie zalicza si osób przebywaj cych poza miejscem
zamieszkania powy ej 2 miesi cy.

6. W przypadku nie z o enia deklaracji w terminie okre lonym w pkt 3 albo uzasadnionych w tpliwo ci co
do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Barczewa okre li w drodze decyzji, wysoko op aty za
gospodarowanie odpadami, bior c pod uwag uzasadnione szacunki, w tym redni ilo odpadów
komunalnych powstaj cych na nieruchomo ciach o podobnym charakterze.

7. Numer konta bankowego, na które uiszczana b dzie op ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w a ciciel nieruchomo ci uzyska po zweryfikowaniu przez Urz d Miejski  w  Barczewie  z o onej
deklaracji.

8. Op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza nale y do 10 dnia ka dego miesi ca,
którego dotyczy op ata (zgodnie  z Uchwa Nr XXXIII/204/12 z dnia 17.12.2012 Rady Miejskiej  w
Barczewie w sprawie okre lenia terminu, cz stotliwo ci i trybu uiszczania op aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi).

9. Niniejsz deklaracj nale y  z o y w siedzibie Urz du Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo w Biurze Obs ugi Interesanta lub przes a drog pocztow na wskazany wy ej adres.

Obja nienia:
* selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych

rodzajów odpadów z podzia em na:
a) szk o
b) tworzywa sztuczne
c) papier, metal opakowania wielomateria owe
d) odpady zielone
e) pozosta e odpady zmieszane

 


 


