POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dzień- Miesiąc- Rok
_____-______-_______
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016r., poz. 250 tekst jednolity).

Składający

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Termin składania :

W ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w

w gminach
deklaracji, bądź nieruchomość została zamieszkana przez pierwszego mieszkańca
Organ właściwy do
złożenia deklaracji:

WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO

A. Miejsce składania deklaracji

Urząd Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

B. Obowiązek złożenia deklaracji
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja
□ zamieszkanie nieruchomości przez pierwszego mieszkańca...............................................................
(dzień-miesiąc-rok)

□ zmiana danych zawartych w deklaracji ………………………………………………………………
(dzień-miesiąc-rok)

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji1
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty

□ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości wspólnej

□ Najemca, Dzierżawca
□ Inny.............................

D. Dane identyfikacyjne
5. Nazwisko i imię (imiona)/Nazwa:
7. NIP/REGON2

6. Nr telefonu kontaktowego
8. Osoby upoważnione do reprezentowania
9. Sposób reprezentacji3

D1. Adres zamieszkania/Siedziby
10. Gmina:

11. Nr domu:

12. Nr lokalu:

13. Miejscowość:

14. Kod pocztowy:

15. Poczta:

D2. Adres nieruchomości, na której powstają odpady
16. Gmina:

17. Nr domu:

18. Nr lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

1

W przypadku wystąpienia ustawowej wspólności małżeńskiej wypełnia jeden ze współmałżonków, a w przypadku wystąpienia
współwłasności jeden ze współwłaścicieli.
2

W przypadku osoby prawnej (zarządcy).

3

W przypadku ustanowienia pełnomocnika wypełnia pełnomocnik.

E. Opłata za gospodarowanie odpadami
Stawka za odpady zbierane selektywnie 8 zł miesięcznie od osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4
mieszkańców
Stawka za odpady zbierane selektywnie 7 zł miesięcznie od osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje powyżej 4
mieszkańców
Stawka za odpady zbierane nieselektywnie 16 zł miesięcznie od osoby

22. Oświadczam, że odpady będą zbierane selektywnie4

TAK / NIE

23. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje.............................................................5
24. Wyliczenie opłaty miesięcznej:
…........................................ x ….......................................= …........................................................
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

25. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi............................................... zł
(słownie:..............................................................................................................................................)
F. Podpis składającego deklarację

….............................................................
(Miejscowość, data)

….............................................................
(Czytelny podpis)

G. Pouczenie
1. Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 250) deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
w przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm..).
2. Zgodnie z art. 6 o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – wójt gminy określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odpady zbierane nieselektywnie.
5
Dane podane w deklaracji zostaną zweryfikowane.

