Zał cznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/303/13 Rady Gminy yraków
z dnia 30 grudnia 2013 roku

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 z pó n. zm.)
Składaj cy:

Formularz przeznaczony jest dla wła cicieli, współwła cicieli, u ytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych
i osób posiadaj cych nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e dla innych podmiotów władaj cych
nieruchomo ci poło on na terenie Gminy yraków ( wła ciciel nieruchomo ci w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach).

DEKLARACJE NALE Y WYPEŁNI CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB
R CZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, ZAZNACZAJ C ODPOWIEDNI
ODPOWIED
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI; Urz d Gminy w yrakowie; 39 – 204 yraków 137
1. Termin składania deklaracji:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wpływ na powstanie b d wyga ni cie obowi zku uiszczenia opłaty lub zaistnienia
zdarze maj cych wpływ na wysoko opłaty.
2. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek zło enia deklaracji (zaznaczy wła ciwe)
pierwsza deklaracja
zmiana deklaracji ( data zaistnienia zmiany …………………………….)

B. SKŁADAJ CY DEKLARACJ :
3. Rodzaj podmiotu
osoba fizyczna

osoba prawna

4. Forma własno ci
wła ciciel, współwła ciciel

jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej

zarz dca, u ytkownik, najemca

u ytkownik wieczysty

inny podmiot władaj cy nieruchomo ci

C. ADRES SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ
5. Nazwisko, imi , drugie imi / Nazwa ( dotyczy pozostałych osób)

6. Numer telefonu kontaktowego
(dane nieobowi zkowe)

7. PESEL (osoby fizyczne) / NIP ( osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadaj ce osobowo ci prawnej)

8. Imi ojca

10. Ulica

9. Imi matki

11. Nr domu / Nr lokalu

12. Miejscowo

13. Kod pocztowy

14. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMO CI Z KTÓREJ B D ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE
15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Ulica

20. Nr domu

20. Nr działki

21. Miejscowo

/ Nr lokalu

22. Kod pocztowy

23. Poczta

24. Charakter nieruchomo ci
zabudowana budynkiem jednorodzinnym ( jednorodzinnymi)
zabudowana budynkiem wielolokalowym ( wielolokalowymi)

E.

OBLICZENIE WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
25. O wiadczam, e w gospodarstwie domowym wskazanym w cz ci D niniejszej deklaracji odpady b d gromadzone i odbierane w sposób:
1. SELEKTYWNY

2. NIESELEKTYWNY

26. O wiadczam, e w gospodarstwie domowym zamieszkuje:
1osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób i wi cej

27. Wysoko miesi cznej opłaty w zł okre lona w Uchwale Rady
Gminy yraków nr XXXV/300/13 z dnia 27 listopada 2013 roku

28. Wyposa enie nieruchomo ci w kompostownik
1. TAK

2. NIE

29. Informuj , e odpady biodegradowalne b d gromadzone w kompostowniku, a uzyskany kompost wykorzystany b dzie na mojej działce.
1. TAK
2. NIE

F. O WIADCZENIE

G.

Składaj c niniejsz deklaracj o wiadczam, e znane mi s przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za
podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ci .
ZAŁ CZNIKI /nale y wymieni rodzaj zał cznika/
1)

o wiadczenie osoby zobowi zanej do zło enia deklaracji wskazuj ce liczb osób zamieszkuj cych na nieruchomo ci,
której dotyczy deklaracja.
2) …………………………………………………
30. Miejscowo

, data

31. Czytelny podpis składaj cego deklaracj

Obja nienia:
1.

Posługuj c si definicjami z polskiego systemu prawa nale y stwierdzi , e przez gospodarstwo domowe rozumie si
gospodarstwo prowadzone przez osob samodzielnie zajmuj c lokal mieszkalny albo zespół osób (spokrewnionych lub
niespokrewnionych) mieszkaj cych, gospodaruj cych i utrzymuj cych si wspólnie.

2.

Zgodnie z uchwał Rady Gminy yraków w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko ci opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi weryfikacja informacji podanych w deklaracji b dzie prowadzona:
-o wiadczenie osoby zobowi zanej do zło enia deklaracji wskazuj ce liczb osób zamieszkuj cych na nieruchomo ci,
której dotyczy deklaracja.

3.

Zgodnie z ustaw z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminie (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391z
pó n. zm.) w przypadku zmiany danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wła ciciel nieruchomo ci jest zobowi zany zło y now deklaracj w ci gu 14 dni od dnia
nast pienia zmiany.

4.

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach wła ciciel nieruchomo ci
jest zobowi zany zło y do wła ciwego organu deklaracj o wysoko ci opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca. W przypadku
zmiany danych b d cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wła ciciel nieruchomo ci jest zobowi zany zło y now deklaracj w terminie 14 dni od dnia nast pienia zmiany.

5.

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezło enia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych w tpliwo ci co do danych zawartych w deklaracji, wła ciwy organ – wójt, burmistrz, prezydent miasta
okre la, w drodze decyzji, wysoko opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bior c pod uwag uzasadnione
szacunki, w tym redni ilo odpadów komunalnych powstaj cych na nieruchomo ciach o podobnym charakterze

H.

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia wymaganej kwoty opłaty z poz. 27 lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko ci niniejsza
deklaracja stanowi b dzie podstaw prawn do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17
czerwca 1996 r. o post powaniu egzekucyjnym, w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z pó n. zm.)

I. ADNOTACJE URZ DU

