B R .0007.112.2019
UCHWAŁA Nr XIII/158/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych w Gminie Czersk
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 m ust. 1 b oraz 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze
zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli domków
letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
położonych w Gminie Czersk, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2.
1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy składa:
1) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
3) w przypadku nowopowstałych domków letniskowych i innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w terminie 14 dni od oddania budynku
do użytkowania lub rozpoczęcia użytkowania nieruchomości na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
2. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Miejski w Czersku, przy czym:
1) deklaracje składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego
w Czersku,
2) deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej pod adresem bip.czersk.pl.
3. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
4. Układ informacji zawartych w deklaracji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
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5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXX/302/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk.
§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski
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UZASADNIENIE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) nałożyło na Burmistrza, jako
Administratora Danych Osobowych, obowiązek informacyjny wobec osób, których przetwarzane dane
dotyczą, w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości ich przetwarzania. We wzorze deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ograniczono zakres pozyskiwanych
danych osobowych oraz zamieszczono klauzulę informacyjną dla składających deklarację.
Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zobligowała Radę Gminy do zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku.
Kolejną zmianą dla mieszkańców jest wprowadzenie obowiązku wyłącznie selektywnej zbiórki
odpadów. Istotne było dostosowanie w powyższym zakresie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto, w celu prawidłowego sporządzania corocznego sprawozdania Burmistrza Czerska z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, niezbędne stało się pozyskanie
szczegółowych danych na temat liczby mieszkańców poszczególnych nieruchomości zamieszkałych.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/158/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2019 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWEJ
Data ………………… Nr sprawy …………………………………….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);
Składający: właściciele nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. także współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
Termin składania:
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
a)
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
b)
w przypadku nowopowstałych budynków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w terminie
c)
14 dni od oddania budynku do użytkowania lub rozpoczęcia użytkowania nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Organ właściwy: Burmistrz Czerska

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: Urząd Miejski w Czersku ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat; w przypadku korekty lub nowej deklaracji podać powód zmiany)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□ pierwsza deklaracja

□

Data powstania obowiązku opłaty

□ korekta deklaracji

nowa deklaracja

dzień

miesiąc

rok

Uzasadnienie zmiany:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości
□ Najemca/dzierżawca nieruchomości
□ Zarządca nieruchomości

□ Współwłaściciel nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty nieruchomości
□ Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *dot. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających

□ OSOBA FIZYCZNA

□ OSOBA PRAWNA

osobowości prawnej **dot. osób fizycznych

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna*/Nazwisko**
Nazwa skrócona*/Imię/Imiona**

NIP*/PESEL**

D2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D3. DANE IDENTYFIKACYJNE** - dotyczy współmałżonka/współwłaściciela nieruchomości
Nazwisko**
Imię/Imiona**

PESEL**

D4. ADRES ZAMIESZKANIA** (wypełnić w przypadku, jeżeli jest inny niż w pozycji D2.)
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

E. DANE DODATKOWE (dane nieobowiązkowe, podanie adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na komunikację elektroniczną)
Nr telefonu

Adres e-mail

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu/lokali
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G. DANE OBOWIĄZKOWE (Proszę dokonać wyboru)
Sposób zagospodarowania bioodpadów:

□ bioodpady będą zagospodarowywane

□ bioodpady będą oddawane przez mieszkańców

w przydomowym kompostowniku

w pojemnikach/workach
Popioły

Czy na terenie nieruchomości powstaje popiół?

□ tak

□ nie

□ tak

□ nie

Nieruchomości letniskowe
Czy deklaracja dotyczy domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe?

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałej należy wypełnić podpunkt H1. W przypadku domu letniskowego lub nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe należy wypełnić podpunkt H2.

H1. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY (nieruchomości całoroczne):

Liczba
gospodarstw
domowych

Typ gospodarstwa domowego:

1)

gospodarstwo domowe jednoosobowe

2)

gospodarstwo domowe dwuosobowe

3)

gospodarstwo domowe trzyosobowe

4)

gospodarstwo domowe czteroosobowe

5)

gospodarstwo domowe pięcioosobowe

6)

gospodarstwo domowe sześcioosobowe

7)

gospodarstwo domowe siedmioosobowe

8)

gospodarstwo domowe ośmioosobowe lub
większe

W przypadku gospodarstw domowych
ośmioosobowych lub większych proszę
podać łączną liczbę mieszkańców
…………………………

Stawka opłaty
(określona w Uchwale
Rady Miejskiej w Czersku
w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki
takiej opłaty)
zł/mies.

Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(iloczyn liczby gospodarstw
domowych i stawki opłaty)
zł/mies.

Łączna wysokość opłaty
(suma pozycji 1-8)
Wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu
kompostowania bioodpadów (dot. zabudowy
jednorodzinnej)
Wysokość miesięcznej opłaty po
uwzględnieniu zwolnienia z tytułu
kompostowania bioodpadów (dot. zabudowy
jednorodzinnej)

H2. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:
Wysokość rocznego ryczałtu za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek
określonych w obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty:

zł/rok

Liczba domków
Deklarowana liczba użytkowników nieruchomości (w celu ustalenia wielkości pojemnika)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ`
Miejscowość i data

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

Adnotacje organu
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Pouczenie













Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Pola jasne wypełnia podatnik na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu,
utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.
Właściciel nieruchomości wielorodzinnej zobowiązany jest złożyć jedną deklarację zbiorczą dla danej nieruchomości.
W przypadku nieruchomości wielorodzinnej wskazać lokal, w którym nastąpiła zmiana.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wnoszona
będzie z dołu bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszona będzie z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości obejmującej opłatę za bieżący rok
kalendarzowy, w terminie do 31 lipca każdego roku. W przypadku złożenia deklaracji po 31 lipca danego roku opłata wnoszona będzie w
terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ opłatę naliczy w drodze decyzji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
podstawie Art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niedopełnienie obowiązku
złożenia deklaracji podlega ponadto karze grzywny na podstawie Art. 10 ust. 2b ww. ustawy.
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, bądź przesłać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Czersku).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GODPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), Administrator
Danych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww.
Rozporządzenia informuję Państwa, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w Urzędzie Miejskim
w Czersku w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Czersku. Dane kontaktowe: 89-650 Czersk, ul.
Kościuszki 27, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl, tel. (52) 395 48 60, fax: (52) 395 48 11.
2) Cele przetwarzania danych osobowych związane są z przeprowadzeniem postępowania związanego z ustaleniem wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
b) dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie
dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO).
3) Podanie danych osobowych w celach wymienionych w pkt 2) ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.).
5) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
6) Każdemu z Państwa przysługują prawa:
a) dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie
dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
8) Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60

drogą elektroniczną: iod@czersk.pl lub urzad_miejski@czersk.pl

osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XIII/158/19
Rady Miejskiej w
Czersku z dnia
29.10.2019 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI
W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sekcja

Pole

A. Miejsce
składania
deklaracji
B. Obowiązek
złożenia deklaracji

Nazwa i adres siedziby organu

Typ pola
L-liczbowe
Z-znakowe
D-data
Z

Pierwsza deklaracja

Z

Nowa deklaracja

Z

Korekta deklaracji

Z

Data powstania obowiązku opłaty
(dzień, miesiąc, rok)
Uzasadnienie zmiany

D
Z

Obowiązkowe
T-tak
N-nie

Zawartość

Zaokrąglenie

Warunki

Uwagi

Wpisane na stałe
bez edycji
Obowiązko
we przy
pierwszej
deklaracji
Obowiązek
przy zmianie
deklaracji
Obowiązkowe
przy pomyłce
w deklaracji
T
Obowiązkowe
przy nowej
deklaracji lub
korekcie
deklaracji

Pole
wyboru
wybierz
jeden

>=01.01.2015
Max130 znaków

Domyślnie –
pierwsza
deklaracja

C. Składający
deklarację

D. Dane
składającego
deklarację
D1. Dane
identyfikacyjne

D2. Adres
siedziby/Adres
zamieszkania

Właściciel n ieruchomości
Współwłaściciel
Najemca/dzierżawca
Użytkownik wieczysty
Zarządca nieruchomości
Inny podmiot władający
nieruchomością
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej
Nazwa pełna
Nazwa skrócona
NIP

Nazwisko
Imię/Imiona
PESEL
Kraj
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

Z
Z
Z
Z
Z
Z

T

Pole
wyboru
wybierz
jeden

Domyślnie właściciel

T
T
T

T

Domyślnie –
osoba fizyczna

Z
Z
Z

T
T
T

Max 100 znaków
Max30 znaków
Max 10 znaków

Pole
wyboru
wybierz
jeden
Pola
aktywne
dla osób
prawnych i
jednostek
organizacyj
nych nie
posiadający
ch
osobowośc
i prawnej

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

T
T
T
T
T
T
T
T
T
N

Max 80 znaków
Max 30 znaków
Max 11 znaków
Max 36 znaków
Max 56 znaków
Max 10 znaków
Max 56 znaków
Max 65 znaków
Max 9 znaków
Max 10 znaków

Pola aktywne
dla osób
fizycznych

Wypełniają
wszyscy

Domyślnie –
kraj Polska

D3. Dane
identyfikacyjne –
dotyczy osób
fizycznych
D4.
Adres
zamieszkania
(wypełniać w
przypadku, jeżeli
jest inny niż
podany w pozycji
D2)
E. Dane
dodatkowe
(podanie adresu
e-mail jest,
jednoznaczne z
wyrażeniem zgody
na komunikację
elektroniczną)
F. Adres
nieruchomości, na
której powstają
odpady

G. Dane
obowiązkowe
(zaznaczyć
właściwy kwadrat)

Nazwisko
Imię/Imiona
PESEL
Kraj
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Nr telefonu

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

N
N
N
N
T
T
T
T
T
N
N

Adres e-mail

Z

Miejscowość

Z

T

Max 56 znaków

Kod pocztowy

Z

T

Max 10 znaków

Poczta

Z

T

Max 56 znaków

Ulica

Z

N

Max 65 znaków

Nr domu

Z

T

Max 9 znaków

Nr lokalu/lokali

Z

N

Max 10 znaków

Z

Pola
aktywne
dla osób
fizycznych
Pola
aktywne
dla osób
fizycznych

Max 50 znaków

Sposób zagospodarowania bioodpadów
Z
T

Bioodpady będą
zagospodarowywane w
przydomowym
kompostowniku
Bioodpady będą oddawane
przez mieszkańców w
pojemnikach/workach

Max 80 znaków
Max 30 znaków
Max 11 znaków
Max 36 znaków
Max 56 znaków
Max 10 znaków
Max 56 znaków
Max 65 znaków
Max 9 znaków
Max 10 znaków
Max 40 znaków

T

Wypełnia
ją wszyscy

Pola
wyboru
TAK/NIE

Domyślnie –
kraj Polska

Czy na terenie nieruchomości
powstają popioły

Popioły
Z

T

Nieruchomości letniskowe
Czy deklaracja dotyczy domku
Z
T
letniskowego lub innej
nieruchomości
wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
jedynie przez część roku?

H. Obliczenie
wysokości opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
Liczba gospodarstw domowych w
H1.
Nieruchomości, na podziale na:
1) gospodarstwo domowe
których
jednoosobowe
zamieszkują
mieszkańcy
2) gospodarstwo domowe
dwuosobowe
3) gospodarstwo domowe
trzyosobowe
4) gospodarstwo domowe
czteroosobowe
5) gospodarstwo domowe
pięcioosobowe
6) gospodarstwo domowe
sześcioosobowe
7) gospodarstwo domowe
siedmioosobowe
8) gospodarstwo domowe
ośmioosobowe lub
większe

L

T

Liczba
całkowit
a

Wypełnia
ją tylko
właściciel
e nierucho
mości
zamieszk
ałych na
stałe

W przypadku gospodarstw
domowych ośmioosobowych
lub większych proszę podać
łączną liczbę mieszkańców
Stawka opłaty zł/mies.
Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zł/mies.

L

T

L
L

T
T

Łączna wysokość opłaty
Wysokość zwolnienia z części
opłaty z tytułu kompostowania
bioodpadów
Wysokość miesięcznej opłaty po
uwzględnieniu zwolnienia z
tytułu kompostowania
bioodpadów
Wysokość rocznego ryczałtu za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na podstawie
stawek określonych w
obowiązującej Uchwale Rady
Miejskiej w Czersku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty
Liczba domków
Deklarowana liczba
użytkowników nieruchomości (w
celu ustalenia wielkości
pojemnika)

L
L

T
T

L

T

L

T

2 miejsca
po
przecinku

L
L

T
T

liczba
całkowit
a

I. Podpis

Miejscowość

Z

T

składającego
deklarację

Data

D

T

Podpis

Z

T

H2. Domki
letniskowe lub
nieruchomości
wykorzystywane
na cele
rekreacyjnowypoczynkowe

2 miejsca
po
przecinku

Max 56 znaków

Max 80 znaków

Wypełnia ją
tylko
właściciel e
domów
letniskow
ych lub
nierucho
mości
wykorzyst
ywanych na
cele
rekreacyj
nowypoczyn
kowe,
jedynie
przez część
roku

