DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI: WÓJT GMINY BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, 42 – 583 BOBROWNIKI
MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:

URZĄD GMINY BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, 42 – 583 BOBROWNIKI

A. RODZAJ DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
(data powstania obowiązku złożenia deklaracji)

zmiana danych zawartych w deklaracji
(data zaistnienia zmiany)

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

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

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Imię i nazwisko / nazwa pełna

2. Imię ojca

3. Imię matki

4. PESEL (osoba fizyczna)

5. REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

7. Adres zamieszkania / adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu

6. NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

Nr lokalu

8. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu

Nr lokalu

9. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

inny (podać jaki).............................................................

10. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inna forma władania nieruchomością (jaka) .......................................................

najemca, dzierżawca

C. DANE NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
1.Adres
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Numer / numery działki

Nr lokalu

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 1 MIESIĄC

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
(a)

Wysokość opłaty za 1 mieszkańca
(b)*

Naliczona kwota opłaty
(c) (a x b)

..............................zł ..............gr
naliczona kwota opłaty słownie:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Naliczona opłata dotyczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) :
całej nieruchomości

….........................................................................................................
części
(podać jakiej) ............................................................................................................

E. CZY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK

NIE

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Imię

Nazwisko

Data

Podpis składającego deklarację i oświadczenie

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Naliczaną opłatę należy uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy Gminy w terminie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Termin składania deklaracji:
- 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 w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany składa się nową deklarację. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia:
* Wysokość opłaty za 1 mieszkańca przyjęta Uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

