
Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Wójt Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat )

złożenie deklaracji 

zmiana danych zawartych w deklaracji²  ……………………………………………..

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel jedenostka organizacyjna i ososba posiadająca nieruchomość

współwłaściciel

Użytkownik wieczysty inny podmiot ………………………………………..

C. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składajacego (zaznaczyć właściwy kwadrat)

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej

Imię i Nazwisko*/Pełna Nazwa**

1.

4

4.

D. Adres zamieszkania* / Adres siedziby składajacego deklarację**

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12. 14.

E.       ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
5

Nr domu
6

15. 16. 18.

19. 20. 21.

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

F.1. zamieszkała F.2. niezamieszkała
(nieruchomość, na której zamieszkuja 

mieszkańcy gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, cmentarze, działki letniskowe, itp….)

F.3. mieszana (w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(nieruchomość wykorzystywana do prowadszenia działalności 

F.1. Właścicel takiej nieruchomości                                

wypełnia część G.1.

F.2. Właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia część G.2.

F.3. Właścicel takiej nieruchomości 

wypełnia część G.1., G.2. i G.3.

(wypełnić w przypadku, jeśli adres jest inny niż w części D.)    

Kod pocztowyMiejscowość

Ulica

Poczta

17.

Nr lokalu Nr działki

13.

Miejscowość

Identyfikator podatnika/Numer PESEL* ³

Powiat

Poczta

Gmina Ulica

Kod pocztowy

2.

Identyfikator podatnika/NIP** ³

3.

Kraj Województwo

Numer telefonu 

Nr lokaluNr domu

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomności nie będących osobami fizycznymi 

                  data zaistnienia zmiany (dzień-miesiąc-rok)

JASNE POLA WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna

Składający

Miejsce składania:

w zarządzaniu

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                    

(Dz. U. z 2012r. Poz. 391 z póżź. zm.)

Właściciele nieruchomości¹ zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości¹ niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji:



G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

G.1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że odpady komunalne będą gromadzone w sposób: selektywny nieselektywny
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

G.1.1. 22.
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

(należy podać liczbę mieszkańców)

Oświadczam, że sposród osób wskazanych w części G.1.1. pkt 22 23.

ulga w wysokości 50% stawki przysługuje następującej liczbie osób: 7

(należy podać liczbę mieszkańców, którym przysługuje ulga)

G.1.2. Wyliczenie miesięcznej opłaty

Stawka opłaty za osobę okreslona w uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wyboru metody ustalenia 
7

a) stawka 100% od 1 do 4 osób w rodzinie 24.

b) stawka 50% dla 5 i każdej kolejnej osoby w przypadku rodzin wielodzietrnych 25.

Wyliczenie wysokości 7

rocznej opłaty:  
5)

26. 27. 28. 29.

(różnica liczby osób z poz. 22 i 23)

30. 31. 32. 33.

Wysokość rocznej opłaty: 34.

Słownie roczna 35.

kwota opłaty: złotych

G.2. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych
Oświadczam, że odpady komunalne będą gromadzone w sposób: selektywny nieselektywny
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności:

36.

G.2.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne wytwarzane  

są w następujących miesiącach: (zaznaczyć odpowiednio)

styczeń luty

lipiec sierpień

G.2.2. Oświadczam, iż wielkość pojemnika obliczona została na podstawie następujących danych:

wypełnić właściwe w zależności od rodzaju niereuchomości lub zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z Rozdziałem 3 §7 pkt. 6 Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie
8

…….. mejsc noclegowych ……………..dzieci lub uczniów i pracowników ……… działek (dlaogródków działkowych)

…….. miejsc konsumpcyjnych ……………….ha powierzchni …….. ha powierzchni cmentarza

…….. m² powierzchni ……………….zatrudnionych/pracowników …….. uliczny punkt szybkiej konsumpcji

G.2.3. Wyliczenie rocznej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej:

10 11

37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52. 53. 54.

55.

56.

złotych

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. E

miesięcy

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

(poz. 24)

liczba   

osób zamieszkałych

liczba

(poz. 25) (poz. 23)

stawka opłaty

czerwiec

grudzień

wysokość opłaty

(suma poz. 29 i 33)

(iloczyn poz. 30, 31 i 32)

(iloczyn poz. 26, 27 i 28)

   październik

marzec

wrzesień

maj

listopad

kwiecień

wytwarzania odpadów

Wielkość pojemników

na odpady
9

Słownie wartość

rocznej opłaty:

Wysokość

rocznej opłaty

(suma poz. 42,48 i 54)

Wysokość rocznej opłaty:

(iloczyn poz. 37,38,39,40 i 41)

(iloczyn poz. 43,44,45,46 i 47)

(iloczyn poz. 49,50,51,52 i 53)

za pojemnik

Stawka opłaty

pojemników

liczba Częstotliwość

wywozu

Liczba miesięcy



G.3. Dotyczy nieruchomości mieszanych:
Wyliczenie opłaty rocznej dla nieruchomości mieszanej: 

Roczna kwota opłaty: (suma opłat wskazanych 57.

w części G.1. poz. 34 i części G.2. poz. 55)

58.

złotych

G.4. Odpady zielone:

Oświadczam, iż na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji  

odpady zielone zbierane będą w sposób selektywny i w związku z tym TAK NIE

zgłaszam chęć odbioru tych odpadów 
9)

G.5. Dodatkowe informacje / oświadczenia składajacego deklarację:

   …………………………………………….. ……………………………………………………………………..

G.6. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracji stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.. 3a ustawy z dnia

17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. nr 1015 ze zm.).

2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściwy organ, w drodze decyzji, naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych

wraz z odsetkami.

3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012r. Dz. U. 

poz. 391) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Ustronie Morskie określa w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała 

nr XXXVI/243/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013r.

5. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

a) pełnomocnictwo w przypadku repezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika; 

b) oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby na wskazanej nieruchomości.

6. Dane zawarte w niniejszej deklaracji wykorzystane zostaną przez tut. Urząd do realizacji zadań i obowiązków wynikających  

z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012r. Dz. U. poz. 391).

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

Słownie wartość

rocznej opłaty:



OBJAŚNIENIA:
1

Właściciel nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki                                                

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające 

nieruchomościami.
2

Zgodnie z art.. 6m ustawy  13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicel   

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w któym nastąpiła zmiana.
3

Należy podać indentyfikator podatnika istniejący w tut. Urzędzie Gminy, w przypadku braku lub nieznajomości podaje się

numer PESEL (dla osób fizycznych) lub numer NIP (dla osób prawnych).
4

pole nieobowiązkowe
5

Dla każdej nieruchopmości należy złożyć odrębną deklarację.
6

Wypełnić w przypadku braku adresu
7

Stawkę opłaty reguluje uchwała nr XXXVI/242/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013r. W sprawie

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki 

za pojemnik o okreslonej pojemności.
8

Należy wskazać odpowiednią ilość lub wielkość zgodnie z Rozdziałem 3 §7 pkt. 6 Regulaminu utrzymania czystości   

i porządku w Gminie Ustronie Morskie. 
9

Na terenie Gminy Ustronie Morskie dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady:120l, 240l, 1100l

Należy wpisać liczbę pojemników do opróżnienia w ciągu miesiąca, przy zachowaniu minimalnych norm podanych 

w części G.2.2.

10
Stawka opłaty za pojemnik zgodna z uchwałą nr XXXVI/242/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie:
a) 120 l - 30 zł, a w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są selektywnie - 19 zł

b) 240 l - 60 zł, a w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są selektywnie - 38 zł
c) 1100 l - 230 zł, a w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są selektywnie - 144 zł

11
Indywidualne tereminy wywozów inne niż w uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych będą realizowane 

za dodatkową opłatą poprzedzone zaznaczeniem w deklaracji.

Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie odpadów w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych  

rodzajów odpadów z uwzględnieniem:

a) szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe - pojemnik lub worek koloru zielonego

b) papier i tekturę, tworzywa sztuczne oraz metal - pojemnik lub worek koloru niebieskiego

c) pozostałe odpady zmieszane oraz biodegradowalne - pojemnik lub worek koloru dowolnego

d) odpady zielone - worek czarny
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