POLA JASNE WYPE NIA W

CICIEL NIERUCHOMO CI KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1

Za cznik do uchwa y Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Pi tek z dnia 21 lipca 2016 r.

Deklaracja nr :

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z 2016
poz. 250)

Podmiot zobowi zany do
enia deklaracji

ciciel nieruchomo ci, na której zamieszkuj mieszka cy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach

Termin sk adania

Deklaracj o wysoko ci op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale y z
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca
lub 14 dni od dnia, w którym nast pi a zmiana danych b ca podstaw ustalenia wysoko ci
nale nej op aty
Urz d Gminy Pi tek, ul. Rynek 16, 99-120 Pi tek
Wójt Gminy Pi tek

Miejsce sk adania
Organ w ciwy do z

enia

A. OBOWI ZEK Z

ENIA DEKLARACJI

A.1 Okoliczno ci powoduj ce obowi zek z

enia deklaracji: (zaznaczy w

ciwy kwadrat)

2

pierwsza deklaracja ………………………..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(data powstania obowi zku op aty)
3

korekta deklaracji

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
(data korekty)

nowa deklaracja4 ………...…………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
(data zmiany danych)

B. DANE SK ADAJ CEGO DEKLARACJ
*dotyczy w cicieli nieruchomo ci b
B.1. Sk adaj cy deklaracj (zaznaczy

cymi osobami fizycznymi /**dotyczy w
ciwy kwadrat):

ciciel
wspó

cicieli nieruchomo ci nie b

cymi osobami fizycznymi

zarz dca
ciciel

ytkownik

ytkownik wieczysty
B.2. Rodzaj sk adaj cego deklaracj (zaznaczy w

inna forma w adania nieruchomo ci
ciwy kwadrat):

osoba fizyczna
B.3. Imi i Nazwisko*/Nazwa Podmiotu**

podmiot nie b

Imi ojca, imi matki*
PESEL*

cy osob fizyczn

Nr telefonu*/**
NIP*/**

REGON**

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SK ADAJ CEGO DEKLARACJ 5:
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowo

Kod pocztowy

Poczta

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisa

Nr lokalu

je li adres do korespondencji jest inny ni adres zamieszkania)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowo

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMO CI, Z KTÓREJ MAJ BY ODBIERANE ODPADY:
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowo

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. O WIADCZAM, E ODPADY KOMUNALNE POWSTAJ CE NA NIERUCHOMO CI WSKAZANEJ W CZ CI C
ZBIERANE I ODBIERANE B
W SPOSÓB SELEKTYWNY
(zaznaczy w

ciwy kwadrat i okre li sposób gromadzenia odpadów komunalnych):
tak

nie

E. O WIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKUJ CYCH OSÓB
wiadczam, i na nieruchomo ci wskazanej w cz ci C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ………………..…….. (nale y poda liczb
zamieszkuj cych osób).

F.WYLICZENIE OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka op aty okre lona w uchwale Rady Gminy Pi tek
Liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo

/ osob

wskazan w cz ci C

Miesi czna kwota op aty

/miesi c

G. PODPIS SK ADAJ CEGO DEKLARACJ
Imi

Nazwisko

Data i miejsce wype nienia deklaracji

Czytelny podpis

H. ADNOTACJE ORGANU
Pouczenia:
1. W ciciele po onych na terenie Gminy Pi tek nieruchomo ci zamieszka ych zobowi zani s uiszcza op at za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. W przypadku nie wp acenia w obowi zuj cych terminach kwoty wynikaj cej z niniejszej deklaracji lub wp aceniu jej w niepe nej wysoko ci
niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytu u wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o
post powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 599).
(3. W razie niez enia deklaracji o wysoko ci op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych w tpliwo ci co do
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Pi tek okre la, w drodze decyzji, wysoko op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bior c pod uwag dost pne dane w ciwe dla wybranej przez rad gminy metody.) - Stwierdzenie niewa no ci zgodnie z Uchwa Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w odzi nr 25/132/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w zakresie pkt 3 „Pouczenia” za cznika do uchwa y.
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Pi tek zawiadamia w ciciela
nieruchomo ci o wysoko ci op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki op aty i danych podanych
w deklaracji. W takim przypadku w ciciel nieruchomo ci nie jest obowi zany do z enia nowej deklaracji i uiszcza op at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysoko ci podanej w zawiadomieniu.
Obia nienia:
1
Numer deklaracji nadaje Urz d Gminy Pi tek.
2
Pole „pierwsza deklaracja” nale y zaznaczy „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie sk ada wcze niej deklaracji o wysoko ci op aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomo ci, której dotyczy deklaracja. Pierwsz deklaracj nale y z
w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca.
3
Pole „korekta deklaracji” nale y zaznaczy znakiem „X” m.in. w przypadku b du (np. oczywista omy ka pisarska, b d rachunkowy) w z onej
ju deklaracji.
4
Pole „nowa deklaracja” nale y zaznaczy znakiem „X” w przypadku zmiany danych b cych podstaw ustalenia wysoko ci nale nej op aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomo ci. Nowa deklaracj nale y z
w terminie 14 dni od dnia nast pienia
zmiany. Op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko ci uiszcza si za miesi c, w którym nast pi a zmiana.
5
Adres zamieszkania nale y poda , je li w cicielem nieruchomo ci (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach) jest
osoba fizyczna. W pozosta ych przypadkach nale y poda adres siedziby.

