Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.30.2015
z dnia 25 marca 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ,DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

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

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu

Wójt Gminy Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Pierwsza deklaracja

2. Korekta / zmiana danych zawartych w deklaracji

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ..........-..........-............

data zaistniałej korekty / zmiany ..........-...........-.............



3. Uzasadnienie korekty / zmiany danych zawartych w deklaracji:

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

1. właściciel 2.współwłaściciel 3. użytkownik wieczysty 4. współużytkownik wieczysty  5. zarządca
 3. inny podmiot władający nieruchomością: ………………………………………………………(wpisać jaki)

D. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwisko / Nazwa
7. Pierwsze imię, drugie imię
9. Numer NIP1)

8. Numer PESEL
11. Telefon kontaktowy***

10. REGON1)
12. Adres e-mail ***

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
13. Kraj
16. Gmina

14. Województwo

15. Powiat

17. Miejscowość

20. Ulica

18. Nr domu
21. Kod pocztowy

22. Poczta

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
23. Gmina

24. Miejscowość

25. Nr domu

27. Ulica

28. Kod pocztowy

29. Poczta

26. Nr lokalu

19. Nr lokalu
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E. DOTYCZY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
30. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje* : ……… osób.
31.Odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny / nieselektywny (niepotrzebne skreślić)
32. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :
………………………

X

stawka opłaty
**(patrz objaśnienia)

…………………………..

=

…………………………….

ilość osób zamieszkujących
nieruchomość

miesięczna opłata (zł)

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA, O KTÓRYM MOWA W UCHWALE RADY GMINY PRZYKONA

 Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w Uchwale Rady Gminy Przykona
w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (dz. U.
z 2013 r. poz. 182 ze zm. )****
UWAGA! Oświadczenie jw. oraz pozycje 33 i 34 należy wypełnić wyłącznie w przypadku przysługującego zwolnienia o któ rym mowa wyżej.

33. Wyliczenie miesięcznego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………
(ilość osób uprawnionych
do zwolnienia)

X

…………………………..

=

(kwota zwolnienia)

…………………………….
(wysokość miesięcznego zwolnieni a)

34. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnień- do zapłaty:
…………………………
(różnica kwoty z poz. 32 i poz. 33)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
35. Imię

36. Nazwisko / Nazwa

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

38. Czytelny podpis

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

H. ADNOTACJE ORGANU
39. Uwagi

40. Data (dzień - miesiąc - rok)

41. Podpis przyjmującego formularz
……………………………………………………………………………….

Pouczenie:
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 2014r., poz. 1619 ze zm.).
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Przykona deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 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
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:
1)

dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
* art. 25 Kodeksu cywilnego - miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
** stawki opłat zgodne z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Gminy Przykona.
*** nie jest obowiązkowe
****danymi stanowiącymi podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:
a) oświadczenie właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o dochodzie w gospodarstwie domowym, przy czym wysokość
tego dochodu nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 182 z późn. zm.)
b) do oświadczenia niezbędne jest dołączenie dokumentów potwierdzających dochód
c) dochód w gospodarstwie domowym należy ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

