POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik do uchwały Nr XIV/74/15
Rady Gminy Dmosin
z dnia 8 grudnia 2015r.

1. PESEL/REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku
2. Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.)
Składający:
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania: 1) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
Miejsce składania: Urząd Gminy Dmosin

A. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja

(data powstania obowiązku ponoszenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

_____-_____-______
dz. mies. rok

Zmiana danych zawartych w deklaracji (nowa deklaracja)

_____-_____-______
dz. mies. rok

Przyczyny złożenia zmiany: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Korekta deklaracji

_____-_____-_______
dz. mies. rok

Przyczyny złożenia korekty deklaracji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Zarządca, użytkownik

Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. OSOBA FIZYCZNA
6. Nazwisko

7.

Imię

8. Imię ojca

9.

Imię matki

10. Kraj

11. Województwo

13. Gmina

14. Ulica

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

20. Nr telefonu

12. Powiat

15. Nr domu

19. Poczta

21. Adres poczty elektronicznej

16. Nr lokalu

D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
22.

Nazwa pełna

23. Nazwa Skrócona

24. NIP

26. Kraj

27. Województwo

29. Gmina

30. Ulica

33. Miejscowość

34. Kod pocztowy

36. Nr telefonu

25. REGON

28.

Powiat

31. Nr domu

32. Nr lokalu

35. Poczta

37. Adres poczty elektronicznej

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres podany w części D.1 lub D.2
38. Kraj

39. Województwo

41. Gmina

42. Ulica

45. Miejscowość

46. Kod pocztowy

40.

Powiat

43. Nr domu

44. Nr lokalu

47. Poczta

D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA1
48. Gmina

49. Ulica

52. Miejscowość

53. Kod pocztowy

50. Nr domu

51. Nr lokalu

54. Poczta

55. Nr ewidencyjny nieruchomości (w przypadku, gdy nie ma nadanego numeru posesji)2

D.5. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
56.

Zamieszkała

Domek letniskowy/nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
57.

1
2

Oświadczam, iż odpady komunalne powstające na nieruchomości będą zbierane w następujący
sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Selektywny
Nieselektywny

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Należy podać numer działki widniejący w ewidencji gruntów.

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY ALBO
NIESELEKTYWNY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Dmosin w sprawie
wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty 3

58.

zł/osobę
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4.
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 58 należy pomnożyć przez liczbę
osób wskazaną w poz. 59)4

59.
60.

zł/miesiąc
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ
DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, określona w
uchwale Rady Gminy Dmosin3

61.

zł/rok
Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
Ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
(kwotę z poz. 61 należy pomnożyć przez poz. 62)4

62.

63.

zł/rok

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
64.

Imię

65.

Nazwisko

66.

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

67.

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

_____-_____-______

I. POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 60, 63 lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich
braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3

Uchwała Rady Gminy Dmosin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
4
Opłatę z poz. 60 i 63 należy wpłacać w terminach określonych w uchwale Rady Gminy Dmosin w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy podany
przez Urzędu Gminy Dmosin w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

