UCHWAŁA NR XV/115/16
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n i art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Czarna Woda:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór DO-1 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 1;
2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - wzór DO-2 w
brzmieniu określonym w załączniku nr 2;
3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane
jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - wzór DO-3 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 3.
2. Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać do Burmistrza Czarnej Wody:
1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda, w
Sekretariacie, pok. nr 19,
2) za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262
Czarna Woda,
3) za pośrednictwem elektronicznej platformy administracji publicznej ePUAP, podpisaną bezpiecznym
podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
§ 2. Deklarację o której mowa w § 1, należy złożyć w terminie:
1) do dnia 5 grudnia 2016 roku – dla pierwszej deklaracji;
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej
odpadów komunalnych;
3) 14 dni od nastąpienia zmiany zawartych w deklaracji danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpienia zmiany określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, w
następujących przypadkach:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w przypadku wykazania liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość innej niż liczba zameldowanych na pobyt stały i czasowy w ewidencji
ludności prowadzonej przez gminę, należy do deklaracji dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie
w innym miejscu niż miejsce zameldowania;
2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zaprzestania prowadzenia
działalności, należy do deklaracji dołączyć dokument potwierdzający jej zaprzestanie;
3) w przypadku wykazania w deklaracji dla danej nieruchomości opłaty w wysokości zero złotych należy do
deklaracji dołączyć oświadczenie w sprawie faktycznego zagospodarowania oraz sposobu użytkowania
nieruchomości, a także w sprawie sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Wody.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Sebastian Schmidt
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 26 października 2016 r.
DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POLA JASNE NALEŹY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
PODSTAWA PRAWNA
SKŁADAJĄCY
TERMIN SKŁADANIA

MIEJSCE SKŁADANIA

art. 6n i art. 6m ust.1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)
właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. także
współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością
1) do dnia 5 grudnia 2016 roku – dla pierwszej deklaracji;
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów
komunalnych;
3) 14 dni od nastąpienia zmiany zawartych w deklaracji danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpienia zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJMOWANIA DEKLARACJI
Burmistrz Czarnej Wody, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
□ Pierwsza deklaracja
□ Zmiana deklaracji
□ Korekta deklaracji błędnie złożonej z dnia ___________-(dzień/miesiąc/rok)
Uzasadnienie zmiany:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ właściciel nieruchomości

□ użytkownik wieczysty

□ najemca lub dzierżawca

□ współwłaściciel

□ zarządca nieruchomości

□ inny (w tym nieuregulowany stan prawny)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. NAZWA PODMOTU/ IMIĘ I NAZWISKO

2. NIP/PESEL

D2. ADRES SIEDZDZIBY /ADRES ZAMIESZKANIA
3. KRAJ

4. WOJEWÓDZTWO

5. POWIAT

6. GMINA

7. ULICA

8. NR DOMU

10. MIEJSCOWOŚĆ

11. KOD POCZTOWY

12. POCZTA

13. NR TELEFONU*

14. ADRES E-MAIL*

Id: 5E69C8C3-25FF-476D-8416-9E53B665B57C. Podpisany

9. NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
15. MIEJSCOWOŚĆ

16. ULICA

17. NR DOMU

19. KOD POCZTOWY

20. POCZTA

21. NR DZIAŁKI

18. NR LOKALU

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
22.

23.

□ selektywny

□ nieselektywny

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Typ gospodarstwa
domowego

Liczba gospodarstw
domowych na terenie
nieruchomości [szt.]

Stawka opłaty**
[w złotych]

Wysokość opłaty
[w złotych]

jednoosobowe

24.

25.

26.(24x25)

wieloosobowe

27.

28.

29.(27x28)

30.
Łączna miesięczna kwota opłaty [w złotych] - w pozycji 30 wpisać sumę poz. 26 i
29
POUCZENIE
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 2016 r., poz. 599).

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Miejscowość i data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej)

I. ADNOTACJE ORGANU

*wypełnianie tych danych nie jest obowiązkowe
**stawki opłat zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności - aktualne na dzień składania deklaracji.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 26 października 2016 r.
DO-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POLA JASNE NALEŹY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
PODSTAWA PRAWNA
SKŁADAJĄCY
TERMIN SKŁADANIA

MIEJSCE SKŁADANIA

art. 6n i 6m ust.1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)
właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. także
współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością
1) do dnia 5 grudnia 2016 roku – dla pierwszej deklaracji;
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów
komunalnych;
3) 14 dni od nastąpienia zmiany zawartych w deklaracji danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpienia zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJMOWANIA DEKLARACJI
Burmistrz Czarnej Wody, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
□ Pierwsza deklaracja
□ Zmiana deklaracji
□ Korekta deklaracji błędnie złożonej z dnia ___________-(dzień/miesiąc/rok)
Uzasadnienie zmiany:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ właściciel nieruchomości

□ użytkownik wieczysty

□ najemca lub dzierżawca

□ współwłaściciel

□ zarządca nieruchomości

□ inny (w tym nieuregulowany stan prawny)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. NAZWA PODMOTU/ IMIĘ I NAZWISKO

2. NIP/PESEL

D2. ADRES SIEDZDZIBY /ADRES ZAMIESZKANIA
3. KRAJ

4. WOJEWÓDZTWO

5. POWIAT

6. GMINA

7. ULICA

8. NR DOMU

10. MIEJSCOWOŚĆ

11. KOD POCZTOWY

12. POCZTA

13. NR TELEFONU*

14. ADRES E-MAIL*
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9. NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
15. MIEJSCOWOŚĆ

16. ULICA

17. NR DOMU

19. KOD POCZTOWY

20. POCZTA

21. NR DZIAŁKI

18. NR LOKALU

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
22.

23.

□ selektywny

□ nieselektywny

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pojemność
pojemnika

kol.1.
120 l

240 l

360 l

Przeznaczenie
pojemnika***

kol.2.

Liczba
pojemników
deklarowanych
do
jednorazowego
odbioru

Liczba
wywozów
w ciągu
roku

kol.3

kol.4.

Bio
Tworzywa
sztuczne
Szkło
Papier
Zmieszane
Bio
Tworzywa
sztuczne
Szkło
Papier
Zmieszane
Bio
Tworzywa
sztuczne
Szkło
Papier
Zmieszane

1100 l

Bio
Tworzywa
sztuczne
Szkło
Papier
Zmieszane

5000 l

Bio
Tworzywa
sztuczne
Szkło
Papier
Zmieszane

7000 l

Bio
Tworzywa
sztuczne
Szkło
Papier
Zmieszane

10000l

Bio

Id: 5E69C8C3-25FF-476D-8416-9E53B665B57C. Podpisany

Stawka opłaty za
jednorazowy
odbiór pojemnika
[w złotych]**

kol.5.

Roczna
wysokość
opłaty
(pomnożyć
kol. 3,4 i 5)

kol.6.

Miesięczna
wysokość
opłaty
[w złotych]
Podzielić
kolumnę 6
przez 12
miesięcy.
kol.7.

Tworzywa
sztuczne
Szkło
Papier
Zmieszane

Łączna miesięczna kwota opłaty [w złotych] - wpisać sumę z kol. 7
POUCZENIE
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 2016 r., poz. 599).

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Miejscowość i data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej)

I. ADNOTACJE ORGANU

*wypełnianie tych danych nie jest obowiązkowe
**stawki opłat zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności - aktualne na dzień składania deklaracji.
*** zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Czarna Woda - aktualnym na dzień
składania deklaracji.
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 26 października 2016 r.
DO-3
DEKLARACJA
O
WYSOKOŚCI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZEŚĆ
ROKU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
POLA JASNE NALEŹY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
PODSTAWA PRAWNA
SKŁADAJĄCY
TERMIN SKŁADANIA

MIEJSCE SKŁADANIA

art. 6n i6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)
właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. także
współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością
1) do dnia 5 grudnia 2016 roku – dla pierwszej deklaracji;
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów
komunalnych;
3) 14 dni od nastąpienia zmiany zawartych w deklaracji danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpienia zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJMOWANIA DEKLARACJI
Burmistrz Czarnej Wody, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
□ Pierwsza deklaracja
□ Zmiana deklaracji
□ Korekta deklaracji błędnie złożonej z dnia ___________-(dzień/miesiąc/rok)
Uzasadnienie zmiany:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ właściciel nieruchomości

□ użytkownik wieczysty

□ najemca lub dzierżawca

□ współwłaściciel

□ zarządca nieruchomości

□ inny (w tym nieuregulowany stan prawny)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. NAZWA PODMOTU/ IMIĘ I NAZWISKO

2. NIP/PESEL

D2. ADRES SIEDZDZIBY /ADRES ZAMIESZKANIA
3. KRAJ

4. WOJEWÓDZTWO

5. POWIAT

6. GMINA

7. ULICA

8. NR DOMU

10. MIEJSCOWOŚĆ

11. KOD POCZTOWY

12. POCZTA

13. NR TELEFONU*

14. ADRES E-MAIL*
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9. NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
15. MIEJSCOWOŚĆ

16. ULICA

17. NR DOMU

19. KOD POCZTOWY

20. POCZTA

21. NR DZIAŁKI

18. NR LOKALU

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
22.

23.

□ selektywny

□ nieselektywny

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba domków letniskowych lub
innych nieruchomości
wykorzystywanych jedynie przez część
roku na cele rekreacyjno wypoczynkowe [szt.]

Ryczałtowa roczna stawka
opłaty
[w złotych]**

Roczna wysokość opłaty
[w złotych] - należy pomnożyć
wartości z pól 24 i 25

24.

25.

26.

POUCZENIE
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 2016 r., poz. 599).

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Miejscowość i data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej)

I. ADNOTACJE ORGANU

*wypełnianie tych danych nie jest obowiązkowe
**stawki opłat zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości,
wykorzystywanej jedynie przez cześć roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - aktualne na dzień składania
deklaracji.
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