Załącznik do Uchwały Nr XXVII/139/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016, poz.250
z późn. zm.)

Składający

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie / wygaśnięcie obowiązku
opłaty lub wysokości opłaty

Miejsce składania

Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

A.ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ:

WÓJT GMINY OKSA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)

☐ DEKLARACJA1

DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU OPŁATY

(Zaznaczyć, gdy składamy deklarację pierwszy raz)

(dzień, miesiąc i rok )

☐ NOWA DEKLARACJA2

…………………………………………..

(Zaznaczyć, gdy składamy aktualizację deklaracji, np. kiedy zachodzi konieczność
zmiany danych, które posłuży nam do obliczenia wysokości opłaty w części G1 lub/i
G2.)

Przyczyna zaistnienia zmiany ……………..……………………………………………………..

☐ KOREKTA DEKLARACJI3
(Zaznaczyć, gdy jest to korekta z powodu błędu, m.in. oczywistej omyłki pisarskiej,
błędu rachunkowego we wcześniej złożonej deklaracji)

DATA ZAISTNIENIA ZMIANY
(w przypadku nowej deklaracji
lub korekty deklaracji)
…………………………………………..

C. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)

☐ osoba fizyczna ☐osoba prawna ☐ inny ………………………………………………...
☐właściciel

☐współwłaściciel

☐użytkownik wieczysty ☐zarządca

☐najemca, dzierżawca

☐ inny tytuł (wpisać jaki) ……………………………………………………………………………………………....
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARCJĘ (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, ** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
Nazwisko* / nazwa pełna**

Imię ojca*

Imię* / nazwa skrócona **

Imię matki*

Pesel*

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)**

Numer telefonu*/**

Adres email*/**

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
Kraj

Miejscowość

Województwo
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Powiat

Ulica

REGON/pieczęć**

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHOMOŚĆI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES
ZAMIESZKANIA)
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
G.1 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY
KWADRAT)

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób:

☐ selektywny

☐ nieselektywny

G.2 OŚWIADCZENIE O ILOŚCI MIESZKAŃCÓW

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zamieszkuje:
1. Na stałe …………(liczba osób)
2. Czasowo ………..(liczba osób) w okresie od ……….……do ………………
G.3 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

................ x ………………….. =
(stawka opłaty)

(liczba osób zamieszkujących)

…………

(wysokość opłaty miesięcznej)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………..zł
H.CZY NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI G NINIEJSZEJ DEKLARACJI WYPOSAŻONA JEST
W KOMPOSTOWNIK? (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)

☐ Tak

☐ Nie

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Data
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2. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska/pieczątka osoby upoważnionej)

J. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia
1.Pole „deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot składa deklarację pierwszy raz.
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X”, m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy)
w złożonej już deklaracji.
4. Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.
5. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne
miesiące do czasu korekty lub zmiany deklaracji albo zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP.
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016., poz. 599 z późn. zm.) w przypadku nieuregulowania w obowiązujących
terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.

