Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych na których są
świadczone usługi hotelarskie
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty (dzień-miesiąc-rok)

Pierwsza
deklaracja2
Nowa deklaracja3

………………-……………….-……………………
Data zaistnienia zmiany danych (dzień-miesiąc-rok)

01

05

Powód zmiany:
Zbycie nieruchomości
Zmiana danych
Inne ………………………………

2019

………………-……………….-……………………
Korekta deklaracji4

Okres, którego korekta dotyczy (dzień-miesiąc-rok)
………………-……………….-……………………

Wypełniają osoby
prawne

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat i podkreślić)
Właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz

Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzaniu

Inny: ………………………………………………………………………….

C.3. Dane identyfikacyjne
*-dotyczy właściciela nieruchomości będącego osoba fizyczną **- dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osoba fizyczną
1.Imię/Imiona i Nazwisko*
2.Pełna nazwa**

Michał Kowalski
3.Numer PESEL*

FRIDA Sp. z o.o.

4.Numer NIP**

65121402258
6.Telefon kontaktowy5

666-545-258

5.Numer REGON**

363484979

671-10-46-092

7.Adres e-mail5

michałkowalski@wp.pl

C.4. Adres zamieszkania*/Adres siedziby**
8.Kraj

Polska
11.Gmina

9.Województwo

Zachodniopomorskie
12.Miejscowość

Ustronie M. Ustronie Morskie

10.Powiat

Kołobrzeski
13.Kod
pocztowy

78-111

15.Ulica

16.Nr domu

Bolesława Chrobrego

35

14.Poczta

Ustronie Morskie
17.Nr lokalu

18.Nr działki6

C.5. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny, niż w części C.4.)
19.Kraj
22. Gmina
26.Ulica

20. Województwo
23. Miejscowość

21. Powiat
24.Kod
pocztowy

27.Nr domu

25.Poczta
28.Nr lokalu

29.Nr działki6

Należy wpisać adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA7
30.Ulica

31.Nr domu

Bolesława Chrobrego

32.Nr lokalu

33.Nr działki6

35
35.Kod pocztowy

34.Miejscowość

36.Poczta

78-111

Ustronie Morskie

Ustronie Morskie

W części E. należy zaznaczyć kwadrat E.1 - Niezamieszkała
E. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D. jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
E.1. ZAMIESZKAŁA (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy),

NIEZAMIESZKAŁA na której świadczone są usługi hotelarskie

E.2. NIEZAMIESZKAŁA (nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż usługi hotelarskie a także
obiekty użyteczności publicznej, szkoły, cmentarze, itp.)
E.3.NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
wykorzystywane jedynie przez część roku
E.4. MIESZANA (w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała)

E.1. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część
F.1.
E.3. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część
F.2.

E.2. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F.3.
E.4. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F.1., F.3, F.5

W Punkcie F.1.1. należy wybrać czy odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny czy
nieselektywny.
W punkcie F 1.2 należy podać ilość zużytej wody z nieruchomości. I podać czy dane te są podane na podstawie
informacji o ilości zużytej wody czy z rozporządzenia.
W przypadku, gdy inne podmioty składają odrębne deklarację o wysokości opłaty na tą samą nieruchomość,
wówczas można odliczyć ilość zużytej wody z nieruchomości określoną na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002
r., Nr 8, poz. 70)
Informację o ilości zużytej wody na podstawie rozporządzenia podają ci właściciele nieruchomości których
obowiązek ponoszenia opłaty powstał po styczniu 2018 r.
Oraz w przypadku braku wodomierza z przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego
Stawka opłaty:

przy segregacji wynosi
Przy niesegregacji 9

4 zł za m

zł za m

3

3

zużytej wody z nieruchomości

zużytej wody z nieruchomości

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I WYSOKOŚCI OPŁATY
F.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I HOTELARSKICH
F.1.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazane w części D. odpady komunalne gromadzone będą
8
w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)
selektywny
nieselektywny
(do wyliczenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą)
3

F.1.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. w roku …2018… zużyto …203…m wody
Powyższe dane podane są na podstawie:

informacji o ilości zużytej wody

rozporządzenia

3

F.1.3. WYSOKOŚĆ OPŁATY (iloczyn zużycia wody w m oraz stawki opłaty)
10

Wyliczenie opłaty (iloczyn ilości zużytej wody i stawki opłaty, wskazanej w uchwale )

4

…………… ……(9)

x

……………………………

(stawka opłaty)

Słownie
kwota opłaty:

203…………………. = …812….(1827) zł

(ilość zużytej wody)

(wysokość opłaty)

37.

Osiemset dwanaście

zł

9

Należy zaznaczyć miesiące w których jest prowadzona działalność.
Właściciele nieruchomości, którzy do 30 kwietnia nie ponosili opłaty za gospodarowanie odpadami
nie zaznaczają miesięcy styczeń, luty, marzec, kwiecień .
W przypadku nieruchomości, na których działalność prowadzona jest całorocznie należy zaznaczyć
wszystkie miesiące i ilość zużytej wody za poprzedni rok kalendarzowy podzielić przez 12 miesięcy i
wpisać do tabeli F.1.5
F.1.4. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D. odpady komunalne wytwarzane
są w następujących miesiącach (zaznaczyć właściwy kwadrat)
styczeń
lipiec

luty
sierpień

marzec
wrzesień

kwiecień
październik

maj
listopad

czerwiec
grudzień

Następnie dzielimy ilość zużytej wody przez liczbę miesięcy w których prowadzona jest działalność
(203 m3/6=33,8(3))
W takim przypadku, należy skorygować ilość zużytej wody w ostatnim miesiącu (październik) , aby
wpisane były liczby całkowite bez części dziesiętnych.
Czyli od maja do września (5 miesiecy)wpisujemy po 34 m3 (34x5=170)
A w październiku wpisujemy 16 m3 (203-170 =33)
F.1.5. Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.

2.

3.
4.

5.

Ilość zużytej wody z tabeli F.1.2. podziel
na miesiące w których będą wywożone
odpady (miesiące zaznaczone w tabeli
F.1.4.). Ilość zużytej wody w miesiącu
należy zaokrąglić do liczby całkowitej.
Suma
zużycia
wody
w poszczególnych miesiącach musi być
równa ilości rocznego zużycia wody
podanego w tabeli F.1.2.
Wysokość opłaty
w poszczególnych
miesiącach to iloczyn ilości zużytej wody
w miesiącu i stawki opłaty.
Kwotę miesięczną należy zaokrąglić
do dwóch miejsc po przecinku.
Jeśli wyjdzie różnica między kwotą roczną
a sumą kwot miesięcznych, uwzględnij
tę różnicę w ostatniej opłacie miesięcznej
Suma opłat miesięcznych musi zawsze
równać się wysokości opłaty z pozycji 37.

11

Ilość zużytej
wody w m3 w
poszczególnych
miesiącach

Ilość zużytej wody
w m3
przypadających na
ratę płatności

Wysokość opłaty
w poszczególnych
miesiącach11 (zł)

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec

38.

I40. (suma poz. 38. i 39.)

41.

Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

54.

39

42.

43.

II

45. (suma poz. 43. i 44.)

44.
48.
49.
53.

58.
59.

47.

34
34
34
34
34
33

63.

III

50. (suma poz. 48. i 49.)

68
55. (suma poz. 53. i 54.)

IV

68
60. (suma poz. 58. i 59.)

V

67
VI

65. (suma poz. 63. i 64.)

64.

Następnie należy zsumować ilość zużytej wody, która przypada na ratę płatności
III suma z pozycji 48. i 49. (maj + czerwiec)
Wysokość opłaty w poszczególnych miesiącach (przykład październik)
Ilość zużytej wody w miesiącu x stawka opłaty (33x4=132)

46.

51.
52.
56.
57.
61.
62.
66.
67.

136
136
136
136
136
132

W punkcie F.1.6 Należy podać zapotrzebowanie na pojemniki
W przypadku niesegregowania odpadów deklaruje się tylko pojemnik na odpady zmieszane
F.1.6. Określenie ilości pojemników oaz częstotliwości wywozu odpadów
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. niniejszej deklaracji odpady komunalne
gromadzone będą w następujących pojemnikach/workach:
Liczba pojemników
Liczba
Częstotliwość odbioru odpadów
Rodzaj
17
worków
w poszczególnych miesiącach
120l
240l
1100l
KP7
odpadów
120l
POZOSTAŁE PO
SEGREGACJI /
ZMIESZANE

BIOODPADY
TWORZYWA
SZTUCZNE +
METALE

PAPIER

68.

69.

70.

71.

72.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

90.

91.

92.

93.

1
74.

IVIX-

II VIX-

IIIVII- 2
XI-

IVVIII- 2
XII-

1
1
1
89.

SZKŁO

73.

1

Istnieje
możliwość
zwiększenia
częstotliwości
odbioru
odpadów
pozostałych
po
segregacji/zmieszanych z tym że:
dla nieruchomości na których zużycie wody przekracza:
3500 m3 rocznie, dopuszcza się 2-krotne zwiększenie częstotliwości w ramach wyliczonej opłaty za
gospodarowanie odpadami.
7000 m3 rocznie, dopuszcza się 3-krotne zwiększenie częstotliwości w ramach wyliczonej opłaty za
gospodarowanie odpadami.
10000 m3 rocznie, dopuszcza się 4-krotne zwiększenie częstotliwości w ramach wyliczonej opłaty za
gospodarowanie odpadami.
15000 m3 rocznie, dopuszcza się 5-krotne zwiększenie częstotliwości w ramach wyliczonej opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Jeżeli zużycie wody jest mniejsze, wówczas należy wypełnić druk, który stanowi załącznik do uchwały
nr VII/48/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania
tych
odpadów
oraz
wysokości
cen
za
te
usługi.
Przy częstotliwości 2x w tygodniu odpadów pozostałych w miesiącach lipiec/sierpień w 2019 r. będzie
9 dodatkowych wywozów x 20 zł (stawka za jednorazowy dodatkowy odbiór odpadów poza
harmonogramem) = 180 zł (Dodatkowa opłata)
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, a także nieruchomości w części niezamieszkałych określenie sposobu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie w workach lub pojemnikach
dotyczy frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, pozostałe po segregacji. Pozostałe
frakcje gromadzone są w pojemnikach. Wybór nie dotyczy gromadzenia odpadów w pojemnikach
ogólnodostępnych
G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. odpady komunalne gromadzone
18
selektywnie zbierane będą w :
workach
pojemnikach
pojemnikach ogólnodostępnych
H. ODPADY ZIELONE
H.1. Czy na nieruchomości wskazanej w części. D odpady zbierane są do
TAK
NIE
kompostownika
H.2. Czy na nieruchomości wskazanej w części. D odpady zielone zbierane będą w
TAK
NIE
19
sposób selektywny i w związku z tym zgłaszam chęć odbioru tych odpadów :

W punkcie H należy zaznaczyć czy właściciel nieruchomości posiada kompostownik na nieruchomości
z którego korzysta. Jeżeli zaznaczono, że jest kompostownik na nieruchomości i odpady zielone są
tam składowane, wówczas w H.2 wybieramy NIE (nie zgłasza się chęci odbioru odpadów zielonych w
workach)
Należy podać informację czy na nieruchomości znajduję się studnia, zbiornik bezodpływowy
Należy podać również jeżeli na nieruchomości znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków
I.

DODATKOWE INFORMACJE

Czy na nieruchomości wskazanej w części D. znajduje się studnia z
wodą lub inne ujecie wody (nie dotyczy przyłącza
wodociągowego)
Czy na nieruchomości wskazanej w części D. znajduje się zbiornik
bezodpływowy

TAK

NIE

TAK (wymienić)przydomowa

NIE

oczyszczalnia ścieków

J. ZAŁĄCZNIKI – do niniejszej deklaracji dołączono (wymienić):
1. DRUK-1
TAK
NIE
2.
3.
K.UZASADNIENIA I WYJAŚNIENIA ( w tym pisemne uzasadnienie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
opłaty w przypadku złożenia nowej deklaracji lub korekty deklaracji)

NOWA DEKLARACJA PO ZMIANIE METODY NALICZANIA
OPŁATY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
l. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Data i miejsce
wypełnienia deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

18.04.2019
Ustronie
Morskie

20

Czytelny podpis ( z podaniem Imienia i Nazwiska)20

Michał Kowalski

Pieczęć w przypadku osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Pieczątka w przypadku
osób prawnych

