Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/43/15
Rady Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2015r.

Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym

Nr ewid.
D-Ś/1 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA CHORZÓW
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Chorzów
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miasta Chorzów Wydział Usług Komunalnych, Rynek 1, 41-500 Chorzów
Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji:
Prezydent Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów

A. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

L 3
.

współwłaściciel

L 4.

współwłasność małżeńska

L 5.
L 6.

2.

właściciel

użytkownik wieczysty

L

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością (proszę podać jaki …...................................................................)

L

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
7.

L

9.

8.

osoba fizyczna

osoba prawna

L

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

L

B1. Wypełnia osoba fizyczna
10. Imię/imiona

11. Nazwisko

12. PESEL

B2. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
13. Pełna nazwa

NIP, REGON

(dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), numer NIP
w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.
z 2012r. poz. 1314 z późn. zm.)

14. NIP

15. Identyfikator REGON

C. Adres zamieszkania / Adres siedziby
17. Województwo

16. Kraj

19. Gmina

20. Ulica

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

18. Powiat

21. Numer domu

25. Poczta

22. Numer lokalu

26. Telefon / adres e-mail*

Adres do korespondencji (należy wypełnić, jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania)
27. Imię

28. Nazwisko

29. Kraj

30. Województwo

31. Gmina

32. Ulica

35. Miejscowość

36. Kod pocztowy

33. Numer domu

34. Numer lokalu

37. Telefon / adres e-mail*
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D. Dane pełnomocnika / Dane przedstawiciela ustawowego**
38. Imię

39. Nazwisko

40. Kraj

41. Województwo

42. Gmina

43. Ulica

46. Miejscowość

47. Kod pocztowy

44. Numer domu

45. Numer lokalu

55. Numer domu

56. Numer lokalu

48. Telefon /adres e-mail*

Adres do korespondencji (należy wypełnić, jeśli adres jest inny niż wskazany wyżej)
49. Imię

50. Nazwisko

51. Kraj

52. Województwo

53. Gmina

54. Ulica

57. Miejscowość

58. Kod pocztowy

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
59. Gmina

61. Nr domu/nr lokalu/nr działki (w przypadku nienadania nr domu)

60. Ulica

62. Miejscowość

63. Kod pocztowy

Nieruchomość wskazana w części E jest: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
64.

65.

zamieszkała

L

L

niezamieszkała, na której powstają
odpady komunalne

(nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe,
cmentarze, targowiska, garaże, itp.)

Właściciel takiej nieruchomości Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G, I i/lub J
wypełnia dział G i H

66.

L

w części zamieszkała oraz w części
niezamieszkała, na której powstają
odpady komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy:
G, H, I i/lub J

F. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
wprowadź w formacie MM-RRRR
67.

pierwsza deklaracja

68.

L

od kiedy obowiązuje:
..............................................................
należy podać miesiąc i rok

69.

L

71.

L

nowa deklaracja składana ze względu na zmianę
danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

70.

korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem

72.

………………………………………………………………………
należy podać przyczynę korekty

wprowadź w formacie MM-RRRR

data wystąpienia zmiany danych:

..............................................................
należy podać miesiąc i rok

wprowadź w formacie MM-RRRR

od kiedy obowiązuje:
..............................................................

G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej
deklaracji odpady będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny (proszę
zaznaczyć właściwy kwadrat)

należy podać miesiąc i rok

73.

L

TAK

74.

L

NIE

Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie odpadów w oddzielnych pojemnikach rozmieszczonych na terenie miasta Chorzów lub
w workach, na poszczególne rodzaje odpadów, z podziałem na:
a) szkło – zielony pojemnik lub worek z napisem „szkło” lub zielono-biały pojemnik z napisem "szkło kolorowe/szkło bezbarwne",
b) tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe – żółty pojemnik lub worek z napisem „tworzywa sztuczne”,
c) opakowania z papieru – niebieski pojemnik lub worek z napisem „papier”,
d) odpady biodegradowalne – brązowy pojemnik z napisem „bioodpady”,
oraz odpady odbierane zgodnie z harmonogramem, z podziałem na:
e) odpady zielone z pielęgnacji terenów - worek o pojemności 0,12m3,
f)
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne,
g) pozostałe odpady zmieszane, pozbawione frakcji wymienionych w punktach od a) do f) – antracytowy (szary) lub czarny
pojemnik.
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OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

H. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Stawka wynikająca z Uchwały Rady
Miasta Chorzów w sprawie wyboru
metody i ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

Opłata miesięczna w PLN/m-c

H1. NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI W DZIALE G ZAZNACZONO TAK
Oświadczam, że na terenie
nieruchomości wskazanej w części E
1)
niniejszej deklaracji zamieszkuje

77.

76. Stawka opłaty

75.

x

=

(należy podać liczbę osób)

………............................PLN/m-c

(należy wpisać stawkę opłaty)

H2. NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI W DZIALE G ZAZNACZONO NIE
Oświadczam, że na terenie
78.
nieruchomości wskazanej w części E
1)
niniejszej deklaracji zamieszkuje

80.

79. Stawka opłaty

x

=

(należy podać liczbę osób)

………............................PLN/m-c

(należy wpisać stawkę opłaty)

1) Zamieszkanie - oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

I. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty
użyteczności publicznej, żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, sklepy itp.)

I. Wielkości pojemników na II. Stawka opłaty za odbiór odpadów (wynikająca z III. Liczba
IV. Częstotliwość
uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie wyboru metody i
odpady zmieszane
pojemników
wywozu3)
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
2)
(niesegregowane) na
nieruchomości
komunalnymi)
minimalna wielkość pojemników, w którą
ma być wyposażona nieruchomość,
została określona w Rozdziale 3 § 6 ust. 1
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Chorzów.

120l / 140l

82.

…............zł

92.
97.

102.

103.

108.

109.

114.

……………..

90.

93.

94.

95.

98.

99.

100.

104.

105.

106.

110.

111.

112.

116.

117.

118.

…............zł
115.

…............zł

89.

…............zł

…............zł

……………..

88.

…............zł

…............zł

……………..

85.

…............zł

…............zł

101.

84.

…............zł

…............zł
96.

83.

…............zł
87.

91.

KP-7

(proszę wpisać odpowiedni
mnożnik, znajdujący się w
objaśnieniach poniżej)

b. jeżeli zaznaczono
NIE
w dziale G

…............zł

1100 l

113.

81.
86.

240 l

107.

a. jeżeli zaznaczono
TAK
w dziale G

V. Wysokość miesięcznej
opłaty
(IIa lub IIb) x III x IV

…............zł
Opłata miesięczna

119.

(suma kwot z kolumny V)

......................................................PLN/m-c

2) Minimalna pojemność pojemników została określona w Rozdziale 3 § 6 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów
3) Częstotliwość wywozu określa się w następujący sposób:
Mnożnik (kolumna IV)
1
2,2
4,3
8,6
13,0
17,3
21,7
26,0

częstotliwość wywozu odpadów
wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku)
wywóz co dwa tygodnie (26 wywozów w roku)
wywóz raz w tygodniu (52 wywozy w roku)
wywóz dwa razy w tygodniu (104 wywozy w roku)
wywóz trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku)
wywóz cztery razy w tygodniu (208 wywozów w roku)
wywóz pięć razy w tygodniu (260 wywozów w roku)
wywóz sześć razy w tygodniu (312 wywozów w roku)

Uwaga! W przypadku posiadania na nieruchomości kilku pojemników o tej samej pojemności, które są opróżniane z różną częstotliwością, należy je
rozpisać w pozycjach nr 101, 107, 113 wybierając pojemności z wyżej wymienionych.

J. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL GARAŻU
I. Wielkości pojemników na
odpady zmieszane
(niesegregowane) minimalna wielkość pojemników, w którą ma być
wyposażona nieruchomość, została określona w
Rozdziale 3 § 6 ust. 1 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

II. Stawka opłaty za odbiór odpadów, III. Liczba garaży

120.

120l / 140l

IV. Częstotliwość
wywozu

wynikająca z uchwały Rady Miasta
Chorzów w sprawie wyboru metody i
ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)
121.

………….…............zł

x

V. Wysokość miesięcznej
opłaty II x III x IV

122.

x

123.

0,08

=
..............................PLN/m-c

Uwaga! Wielkość pojemnika zostanie ustalona w stosunku do zadeklarowanej ilości garaży zgodnie z przyjętą normą wynikającą
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów
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K. SUMA OPŁAT WYNIKAJĄCA Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW: H, I oraz J
124.

Suma kwot z:
poz. 77 lub poz. 80 i poz. 119 i poz. 123

………..................................................PLN/m-c

L. OŚWIADCZENIE, PODPIS I PIECZĘĆ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.: Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.).
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

…..........................................
Miejscowość i data

…..........................................
Imię i nazwisko

…..........................................
Podpis/pieczęć

M. ADNOTACJE URZĘDOWE

Drukuj

Wyczyść formularz

Pouczenie:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Białe pola deklaracji należy wypełnić czytelnie ręcznie lub komputerowo, dużymi drukowanymi literami, kolorem niebieskim lub czarnym.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (j.t.: Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.).
Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:
a)
nie zamieszkują mieszkańcy;
b)
nie powstają odpady komunalne,
zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Prezydenta Miasta
Chorzów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania –
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 i 4 niniejszego pouczenia albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji, Prezydent Miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla
wybranej przez radę miasta metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chorzów w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na indywidualny numer konta SIMP.
Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, Chorzów, Rynek 1, Wydział Usług Komunalnych lub przesłać drogą pocztową na
wskazany wyżej adres, bądź złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość (budynek) dla każdej z nich należy wypełnić odrębną deklarację.

* dane nieobowiązkowe
** niewłaściwe skreślić
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