Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-295-2017
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 3 listopada 2017 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1.

PESEL/REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.
2. Dzień- Miesiąc-Rok
_____-_____-__________
PODSTAWA PRAWNA:
SKŁADAJĄCY:
TERMIN SKŁADANIA
MIEJSCE SKŁADANIA:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1289,)
Właściciel nieruchomości, zamieszkałej w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych
Urząd Gminy Długosiodło ul. T. Kościuszki 2; 07 – 210 Długosiodło.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6n ustawy.
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsze złożenie deklaracji

Data powstania obowiązku pierwszego złożenia deklaracji
lub korekty deklaracji ______ - ______ - __________

korekta deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu:

Właściciel nieruchomości
Zarządca nieruchomości wspólnej
Współwłaściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty
Najemca lub dzierżawca
Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko(a) i imię (imiona)

7. Nazwisko rodowe

8. Data urodzenia ( dzień-miesiąc-rok)
10. Imię matki

10 Nr telefonu

9. Imię ojca

11. Adres e-mail

12. Osoby upoważnione do reprezentowania1:
___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ podstawa umocowania __________________________________________
13. miejsce zamieszkania:

14. ulica

15. nr domu

16. Kod pocztowy

17. Poczta

D1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
18. Ulica
21. Miejscowość

1

19. Nr domu

20. Nr lokalu
22. Kod pocztowy

23 Poczta

Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa
ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z
uiszczoną opłatą skarbową.

D2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D1.
24. KRAJ:

25. WOJEWÓDZTWO:

26. POWIAT:

27. GMINA:

28. ULICA:

29. NR DOMU:

31. MIEJSCOWOŚĆ:

32. KOD POCZTOWY:

33. POCZTA:

30. NR LOKALU:

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wskazanej w części D1. odpady komunalne 2:

małe gospodarstwo domowe ( jedna osoba ):
34





BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie
– 18 zł/ za 1 miesiąc

NIE BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie
– 36 zł/za 1 miesiąc

35

pozostałe gospodarstwo domowe ( dwie osoby i więcej ):
36





BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie
– 26 zł/ za 1 miesiąc

NIE BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie
– 52 zł/ za 1 miesiąc

37

E.1. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W KOMPOSTOWNIK

 TAK


 NIE


Wielkość kompostownika: ………… szerokość x ………… długość x ………… wysokość (w metrach).
Szacunkowa ilość odpadów gromadzonych w przydomowym kompostowniku w ciągu roku: ………………… (w litrach).

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. od 34 do 37lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, 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 2017r., poz. 2101
ze zm.).

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. 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
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorą pod uwagę uzasadnione szacunki.

Data ……………………………………………..

2

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

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych.

G. ADNOTACJE ORGANU

