DEKLARACJA
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Data wpływu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
z późn. zm.).
Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przez których rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania deklaracji:
1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
2. W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Niebylec
B. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Urząd Gminy Niebylec
38-114 Niebylec 170
C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycje):
pierwsza deklaracja …………………..(Dzień-miesiąc-rok)
korekta deklaracji …............................ (Data zaistnienia zmiany, dzień-miesiąc-rok)
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający: (zaznaczyć właściwą pozycję)
osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko/pełna nazwa

Data urodzenia

PESEL (osoby fizyczne)/NIP (osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej)

Imię ojca

Imię matki

Tytuł prawny do nieruchomości: (zaznaczyć właściwą pozycję).
właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości

inny………………………………………………….
D.1 ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość/Ulica

Nr domu/lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

Adres e:mail (pole nieobowiązkowe)

D.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Nr domu/lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny działki (należy wypełnić w przypadku, gdy
nieruchomość nie posiada nadanego numeru).

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że odpady komunalne na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2 są zbieranie i odbierane są w sposób selektywny: (zaznaczyć
właściwą pozycję).
TAK
NIE

E.1 OBLICZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa
w części D.2 niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy Ni ebylec.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2 niniejszej deklaracji aktualnie zamieszkuje/ją……….....osób/y
(podać liczbę).
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………………………..

x

ilość osób zamieszkujących

……………………………………….

zł

=

stawka opłaty

…………………………………………zł

należna opłata miesięczna

nieruchomość

słownie złotych : …........................................................................................................................................................................................................................................

F. ZAŁĄCZNIKI* (należy wymienić rodzaj załącznika)
1. ............................................................................................................................. ................................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
3………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis

H. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację)

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm).
Objaśnienia
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych
w deklaracji, Wójt Gminy Niebylec określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej trybie przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
* Załączniki: dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, którymi mogą być: dokument potwierdzający przebywanie/zamieszkiwanie poza terenem Gminy Niebylec (np. ksero ważnej
legitymacji szkolnej/studenckiej, umowa najmu/kupna lokalu/mieszkania, umowa o pracę, zaświadczenie ze szkoły/uczelni itp.) lub oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby.

