Załącznik do uchwały
nr XXXVII/ 223 /17
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z 28.11.2017r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.
prawna
z 2017 r. poz. 1289)
Składający
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Niedrzwica Duża
Termin
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
składania
pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku zmiany stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa właściciel
nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość
opłaty.
Organ
Wójt Gminy Niedrzwica Duża
właściwy do
którego należy
złożyć
deklarację
Miejsce
Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220, Niedrzwica Duża
składania
A. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku - od (dzień-miesiąc/rok) … -…- ……..
 nowa deklaracja – zmiana danych od (dzień-miesiąc/rok) .. -…- ……..
 korekta deklaracji (dzień-miesiąc-rok) .. -…- ……..
Powody złożenia deklaracji /korekty deklaracji (krótki opis).

B. Składający deklarację
zaznaczyć właściwy kwadrat
 właściciel/użytkownik/posiadacz*

 współwłaściciel/ współużytkownik/ współposiadacz*

 inny władający nieruchomością
C. Dane składającego deklarację
Nazwisko
Imię

Drugie imię

PESEL
Nr telefonu**

Adres e-mail**

D. Adres zamieszkania.
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. Adres nieruchomości zamieszkałej na której powstają odpady komunalne w przypadku gdy jest inny niż
w pkt D.
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
F.1. Oświadczam że:
a) w moim gospodarstwie domowym zamieszkuje (wpisać liczbę)………. osób.
b) odpady komunalne będą zbierane i
TAK
NIE
przekazywane do odbioru w sposób


selektywny(zaznaczyć właściwy kwadrat)
c) gospodarstwo domowe zawiera się w
Kwota miesięcznej opłaty
Stawka w złotych
przedziale: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
w zł
1 -osobowe


2-3 osobowe


4-5 - osobowe


6 i więcej osobowe





G. Oświadczenie i podpis składającego deklarację:
Nazwisko

Imię

Data (dzień – miesiąc – rok)

Czytelny podpis składającego deklarację:

H. Adnotacje Organu

Data (dzień – miesiąc – rok)

Podpis pracownika organu

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).
Objaśnienie
* - niepotrzebne skreślić.
** - jeśli posiada

