UCHWAŁA NR XXI/226/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 250), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, położone na obszarze Gminy Miejskiej w Chojnicach,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnicach
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wykorzystywania danej nieruchomości.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują
ważność.
§ 4. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracje te należy składać za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej.
2. Format elektroniczny deklaracji określa się, jako format danych XML zgodny z centralnym
repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji oraz
układem informacji i powiązań między nimi wynikającymi ze wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Deklaracje złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej muszą być podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/291/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2012r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst
jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 poz. 1551).
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski

Id: 32584565-1D88-4FB5-B089-0A6C7FC4D377. Podpisany

Strona 2

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI
Załącznik do Uchwały Nr XXI/226/16
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r.

1. PESEL/REGON

DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
2. Dzień-Miesiąc-Rok

___ ___-___ ___-__ __ __ __
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, wykorzystywania danej
nieruchomości lub w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty
Urząd Miejski w Chojnicach

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
89 - 600 Chojnice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 1

pierwsza deklaracja

korekta deklaracji

nowa deklaracja
(data zmiany ____-____-_________)

(data zmiany ____-____-________)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel nieruchomości

współwłaściciel

najemca, dzierżawca

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości

inny

osoba prawna

inne podmioty

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

osoba fizyczna
7. Nazwisko i imię / Nazwa

8. Numer telefonu

9. E-mail

D.1. Dane nieruchomości - na której powstają odpady komunalne 2
10. Ulica

13. Osiedle

11. Nr domu

14. Kod pocztowy

12. Nr lokalu

15. Poczta
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D.2. Adres do korespondencji - jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.
16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

22. Nr lokalu

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane zgodnie z regulaminem w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)3:
selektywny

zmieszany

26. Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik?

tak

nie

Stawka opłaty określona jest w uchwale Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty:

E.1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych4
Stawka opłaty od mieszkańca miesięcznie, zamieszkującego w gospodarstwie domowym liczącym do 4 osób

27a

Stawka opłaty za piatą osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym

27b

Stawka opłaty za szóstą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym

27c

zł/osobę
zł/osobę
zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1.
Liczba osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym liczącym do 4 osób

28a

Piąta osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym5

28b

Liczba osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym liczącym sześć osób i więcej

28c

Miesięczna kwota opłaty
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 27a należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 28a)

29a

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 27b należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 28b)

29b

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 27c należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 28c)

29c

6

30.

RAZEM

zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
(suma pozycji 29a,29b,29c)

:

zł/miesiąc

_______________________________________________________________

E.2. Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku7
Stawka opłaty

31

Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

32

Roczna kwota opłaty (stawkę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę wskazaną w poz. 32)

33

zł
szt
zł

POUCZENIE
Zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 599) niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji właściwy organ określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej metody, a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki. (art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach).
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chojnice pojemniki powinny być usytuowane w obrębie
nieruchomości, a w dniu odbioru powinny być wystawione przed nieruchomość w sposób umożliwiający ich odbiór z zastrzeżeniem, iż nie mogą one
zagrażać i utrudniać ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego.
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
34. Data

35. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątki osoby upoważnionej)

G. ADNOTACJE ORGANU

H. OBJAŚNIENIA
1. Cel złożenia deklaracji:
a) pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub jej wykorzystywania
b) nowa deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć ją w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany
c) korekta deklaracji - właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację w przypadkach
niewymienionych w pundkach 2b i 2c objaśnienia.
2. Dla każdego budynku zamieszkałego (budynku zamieszkałego wielolokalowego np. blok, kamienica) należy złożyć odrębną
deklarację.
3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz
z zaległymi odsetkami.
4. W przypadku wyboru metody zmieszanego (niesegregowanego) zbierania odpadów komunalnych należy określić stawkę: 13,50
zł - od mieszkańca miesięcznie, zamieszkującego w gospodarstwie domowym liczącym do 4 osób, 6,75 zł - za piątą osobę
zamieszkałą w gospodarstwie domowym, 0,00 zł - za szóstą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym. Przy
wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy określić stawkę: 10,00 zł - od mieszkańca miesięcznie,
zamieszkującego w gospodarstwie domowym liczącym do 4 osób, 5,00 zł - za piątą osobę zamieszkałą w gospodarstwie
domowym, 0,00 zł - za szóstą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym. Przez gospodarstwo domowe
rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu, będące rodzicami i
dziećmi. Pojęcia gospodarstwa domowego nie stosuje się do rodzin wielopokoleniowych.
5. W przypadku pięciu lub więcej osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym - w pole nr 28b należy wpisać: 1, w
przypadku czterech osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym - w pole nr 28b należy wpisać: 0.
6. Opłatę z poz. 30 należy wpłacać w odstępach miesięcznych z góry do 15 każdego miesiąca. Na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Chojnicach, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
7. W przypadku wyboru metody zmieszanego (niesegregowanego) zbierania odpadów komunalnych należy określić stawkę 81,00
zł. Przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy określić stawkę 60,00 zł
8. Opłatę z poz. 33 należy wpłacać z góry w dwóch równych ratach w terminach: do 15 maja i do 15 listopada danego roku na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne.
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