Załącznik do Uchwały Nr XIX/122/16 Rady Gminy Dębowiec z dnia 14 lipca 2016r.
POLA WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
DEKLARACJA – DOK NR ……………
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
2. Dzień – Miesiąc – Rok
……………./………………/…………..
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz 250)
Składający: Właściciel nieruchomości – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania wypełnionej deklaracji:
1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów.
2. Kolejna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Organ właściwy do złożenia deklaracji:
WÓJT GMINY DĘBOWIEC
A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
URZĄD GMINY DĘBOWIE, DĘBOWIEC 101, 38 – 220 DĘBOWIEC
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy)

 złożenie pierwszej deklaracji

 korekta deklaracji

data zaistnienia zmian ……….. / ………..

/……….
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwe)
 właściciel
 inny

 współwłaściciel

 użytkownik, posiadacz nieruchomości, najemca, dzierżawa

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)
 osoba fizyczna
prawnej

 osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

8. Pierwsze imię

7. Nazwisko

9. Nazwisko rodowe

10. Data urodzenie (dzień-miesiąc- 11. Imię ojca
rok)
13. Nr telefonu komórkowego

12. Imię matki
14. Adres e-mail

E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE)[1]

15. Gmina

16. Miejscowość

F. ADRES DO KORESPONDENCJI

17. Nr domu/ nr lokalu

18. Kod pocztowy

19. Poczta

20. Kraj

21. Województwo

22. Powiat

23. Gmina

24. Miejscowość

25. Nr domu / nr lokalu

26. Ulica

27. Kod pocztowy

28. Poczta

G. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwe)[2]

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości
1. Wskazane w części E będą zbierane w sposób:
 selektywny
zmieszane)

 nieselektywny (jako odpady

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości zamieszkałych
wskazanych w części E
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Dębowiec w sprawie wyboru
metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty)

29.
zł / za 1 osobę

[2]

Liczba osób zamieszkujących nieruchomości wskazane w części E

30.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z pozycji 29 należy pomnożyć przez liczbę 31.
osób wskazaną w poz. 30)

zł / za miesiąc

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację
Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia
niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wójt Gminy naliczy w drodze decyzji
opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.
[3]
W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za odpady
nieselektywne, a w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę opłaty za odpady
selektywne.
[1]
[2]

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

32. Miejscowość, data

33. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
1. W przypadku nie wpłacenia w określonym terminie kwoty opłaty wymienionej w poz. 31 lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości c do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – wójt, burmistrz,
prezydent miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o
podobnym charakterze.

