POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Załącznik do uchwały
Nr IX/55/2015
Rady Gminy Szastarka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

1. Numer dokumentu

D-O
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Szastarka, Szastarka 121, 23-225 Szastarka

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości,
a także współwłaścicielami, użytkownikami
wieczystymi oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością;

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby wójta

WÓJT GMINY SZASTARKA, SZASTARKA 121, 23-225 SZASTARKA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od dnia …………………………………...
 2. korekta deklaracji ………………………………… Uzasadnienie przyczyny korekty…………………………………………………………...
miesiąc -rok

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwa pełna * / Nazwisko **
7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

8. Numer REGON* / Numer PESEL **

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
10. Imię ojca

9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

11. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

POLSKA
15. Gmina

19. Miejscowość

16. Ulica

17. Nr domu

20. Kod pocztowy

18. Nr
lokalu

21. Poczta
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
22. Położenie nieruchomości (adres)

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
23. Rodzaj własności

1. własność

24. Rodzaj posiadania samoistnego

2. współwłasność

1. posiadanie

25. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste

26. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

2. współużytkowanie

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie

wieczyste
F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
27. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:

1. SELEKTYWNY

 2. NIESELEKTYWNY

Przez selektywne zbieranie rozumie się segregowanie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienie przetwarzania, obejmuje jedynie
odpady charaktyryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. Selektywne zbieranie musi być zgodne z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Szastarka, który ustala jego szczegółowe zasady.

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E1 niniejszej deklaracji
zamieszkuje następująca liczba osób;

28.
…………………………………………………………..

29.
Kwota miesięcznej opłaty (oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości) – zgodnie z treścią
obowiązującej uchwały Rady Gminy Szastarka w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za
…………………………………………………. złotych
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty
30.
Słownie ………………………………………………………………………………………............................................................................................

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELI / OSOBY WŁADAJĄCEJ NIERUCHOMOŚCIĄ
/ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
31. Imię

32. Nazwisko

33. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

34. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby władającej nieruchomością / lub osoby
reprezentującej

I. ADNOTACJE WÓJTA
35. Uwagi organu

36. Data (dzień - miesiąc - rok)

37. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/162/2012 Rady Gminy Szastarka z dnia 26 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek
ponoszenia opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szastarka nr: 85 8717 1077 2007 7000 3971 0002.
3. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Szastarka określa
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
4. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Szastarka, Szastarka 121, 23-225 Szastarka, 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
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

D-O

2/2

