Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29.04.2019 r.
Pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym.
1. Numer PESEL1) / Identyfikarot NIP
2.Nr dokumentu (sprawy)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie
Gminy Kudowa-Zdrój.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych / 14 dni 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.

Termin składania:
Miejsce składania:

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.Organ do którego należy złożyć deklarację

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdój

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w deklaracji

korekta deklaracji

Data zmiany / korekty .................................... r.
Opis zmiany:

C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
współwłaściciel

właściciel

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących os. fizycznymi

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Składający deklarację: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

7. Nazwisko i imię* / Nazwa pełna**

8. Data urodzenia* (dzień-miesiąc-rok)

9. Imię ojca*

10. Imię matki*

11. Identyfikator REGON**

12. Numer NIP** (jeżeli posiada)

13. Numer KRS**

14. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację wraz z podstawą umocowania

D2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
15. Kraj

19. Miejscowość

24. Poczta

16. Województowo

20. Ulica

25. Numer telefonu

17. Powiat

21. Nr domu

26. E-mail

18. Gmina
22. Nr lokalu

23. Kod pocztowy

D3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Deklarację należy składać odbrębnie dla każdej nieruchomości
27. Ulica

28. Nr domu

29. Nr lokalu

30. Obręb/nr działki

D4. MIEJSCE LOKALIZACJI POJEMNIKÓW (wypełnić w przypadku, gdy miejsce lokalizacji pojemników jest inne niż
adres nieruchomości na której powstają odpady)
w punktach wspólnego gromadzenia odpadów ........................................................................................................
(proszę podać lokalizację)

inna lokalizacja (jaka)

.........................................................................................................................................

E. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA OPŁATY
Nieruchomość wskazana w części D3 jest: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
w części zamieszkała oraz
w części niezamieszkała, na
której powstają odpady
komunalne

niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne

zamieszkała

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia Właściciel takiej nieruchomości wypełnia
dział E1
dział E2

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia
działy E1 i E2

E1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D3 niniejszej deklaracji
selektywny

31. Odpady gromadzone są w sposób:

nieselektywny

32. Zamieszkuje stale: .................... osób

33. Odpady gromadzone są w pojemnikach:

Nie wypełniają właściciele, którzy w części D4 zaznaczyli punkty wspólnego gromadzenia odpadów.
rodzaj
pojemnika

110 l

120 l

240 l

1100 l

worki do selektywnej zbiórki

ilość
pojemników

34. Czy na nieruchomości
znajduje się kompostownik?

TAK

TAK

NIE

proszę podać pojemność ................................

NIE

Miesięczna stawka opłaty na jednego mieszkańca.
(miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje
odrębna uchwała)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. (proszę wypełnić tylko jedno pole:)

35.

36.

.....................zł

.....................zł

jeżeli gromadzenie
selektywne

jeżeli gromadzenie
nieselektywne

37.

38.

1. W przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny jest to iloczyn
pozycji 32 x 35
................zł
2. W przypadku odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny jest to iloczyn
pozycji 32 x 36

................zł

(poz. 32 x poz.35) (poz. 32 x poz.36)

E2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D3 niniejszej deklaracji
39.

Odpady gromadzone są w sposób:

I. Wielkość

selektywny

II. Stawka opłaty

za pojemnik
pojemników na a.
b.
jeżeli
jeżeli
gromadzenie
gromadzenie
odpady komunalne
nieselektywne
selektywne

nieselektywny

III. Liczba
pojemników
odbieranych

IV. Wysokość miesięcznej opłaty
a.

iloczyn kolumny
IIa x III

b.

iloczyn kolumny
IIb x III

w miesiącu

35-40 l
110 l
120 l
240 l
1100 l
worki o poj.
80-110 l
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi /
suma kwot z kolumny IVa lub IVb

40.

41.

(proszę podać kwotę w PLN)

(proszę podać kwotę w PLN)

42. Nieruchomość wykorzystywana jest jako ................................................................................................................
rodzaj prowadzonej działalności

1. Jest zatrudnionych pracowników .....................................................................................................................................
2. W żłobku/przedszkolu przebywa dzieci ............................................................................................................................
3. Lokal / punkt handlowy lub usługowy ma powierzchnię ............................................................................................... m2
4. Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych ....................................................................................................
5. Ilość działek składających się na ogrody działkowe .................................................................................................... szt
6. Ilość stanowisk handlowych na targowisku .....................................................................................................................
7. Ilość miejsc noclegowych w hotelach, pensjonatach, sanatoriach itp. ...............................................................................
8. Ilość grobów na cmentarzach ........................................................................................................................................
43. Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik?

Nie

Tak - podać pojemność

......................m3

E3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ NA
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
44. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D3 niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają
w sposób określony w punkcie E1 i E2
45.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

..............zł

..............zł

(suma opłat z poz. 37 i 40) (suma opłat z poz. 38 i 41)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
46.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

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

..................................................................
(czytelny podpis* / pieczęć**)

G. ADNOTACJE ORGANU

47.

Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym

48. Data (dzień-miesiąc-rok)

.........................
(kwota do przypisu)

........................
(kwota do odpisu)

49. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie w przypadku osób fizycznych jest numer
PESEL lub nr NIP w przypadku osób prawnych.
2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części D3 deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w
części E1, E2 i E3,
Część E1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo
zamieszkują mieszkańcy.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
Część E2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa, rzemieślnicza
a także każdej nieruchomości, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników i worków o określonej pojemności
odbieranych
w miesiącu oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Część E3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz czasowo
zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa lub rzemieślnicza.
Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części E1 i E2 , a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części E3.
3) Deklarację należy składać odrębnie dla każdej nieruchomości
4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.

Pouczenie:
1)

Niniejsza deklaracja, zgodnie z art.6n ust. l ustawy z dnia l3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz.U z 2018r. poz.1454 z późn.zm.) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój 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.

3)

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
do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój 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.

