DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Deklaracja numer :
Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
Składający: właściciel nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych
określonych w deklaracji.
Miejsce składania: Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
A. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
data powstania obowiązku (MM – RRRR)

pierwsza deklaracja

__-____

owa deklaracja
od (MM – RRRR) _ _ - _ _ _ _ do (MM – RRRR) _ _ - _ _ _ _

korekta deklaracji za okres

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel
□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty
□ zarządca

□ użytkownik
□ inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1. Nazwa pełna/ Imię i nazwisko
Identyfikator REGON ………………………………. PESEL………………………………….. NIP ………………………
Imię ojca (wypełniają osoby fizyczne)

Telefon

Imię i nazwisko współmałżonka (wypełniają osoby fizyczne)

2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

3. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż w punkcie C.2.)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE I ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY
Gmina

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje ……..

osób (należy podać liczbę mieszkańców).

E. OŚWIADCZAM, ŻE:
□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba
gospodarstw:

Rodzaj gospodarstwa domowego:

Stawka opłaty
miesięcznej:

Iloczyn liczby
gospodarstw i stawki
opłaty:

□ gospodarstwo domowe jednoosobowe
□ gospodarstwo domowe dwu-trzyosobowe
□ gospodarstwo domowe czteroosobowe i większe
Razem:

………….. zł

F.1.Wyliczenie opłaty kwartalnej
Wysokość opłaty miesięcznej: …………… zł

x

3

miesiące

=

……………. zł kwartalnie.

Wysokość opłaty kwartalnej słownie : …………………………………………………………….. zł.
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
………………………………………..…

…..….. - ….… - ..……….

(czytelny podpis)

(data)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia
17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.)
Objaśnienia:
1) Zgodnie z art. 6 m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.
zm.) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Zambrów deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
2) Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn.
zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie lub
określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnym w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) Zgodnie z art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn.zm)
niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta, określa w drodze decyzji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

