POLA JASNE WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW
Podstawa prawna:

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1339 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości (rozumie się przez to także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością), na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie
gminy Parzęczew.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95 – 045 Parzęczew.

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Parzęczew.

Termin składania:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
- 14 dni od dnia, nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X)

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartych w deklaracji, data zmiany ……………….....……………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający:

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X):

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna albo osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością ................................................................................. (pod ać rodzaj np. najem, dzierżawa)
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
Numer PESEL*

Telefon (nieobowiązkowe)
Numer NIP**

KRS**

REGON**

C. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeśli inny niż w części C)
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób: (zaznaczyć odpowiednią kratkę
znakiem X):

□

selektywny

□

zmieszany
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F. 1. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

W zabudowie wielolokalowej:

F. 2. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość miesięcznej opłaty liczona jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość zgodnie z częścią F. 1.
oraz stawki jednostkowej opłaty:
W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

W zabudowie wielolokalowej:
Dla odpadów zbieranych w sposób selektywny

Dla odpadów zbieranych w sposób selektywny

.…....................... x ………………….. =
liczba mieszkańców

…................... zł

obowiązująca stawka opłaty

.….......................

x ………………...=

liczba mieszkańców

…................... zł

obowiązująca stawka opłaty

wysokość opłaty

wysokość opłaty

Dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany
liczba mieszkańców obowiązująca stawka opłaty

.…....................... x ………………….. =

…................... zł
wysokość opłaty

Dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany

.….......................

x ………………...=

liczba mieszkańców obowiązująca stawka opłaty

…................... zł
wysokość opłaty

Wysokość stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy w Parzęczewie. Stawka opłaty jest zróżnicowana w zależności od rodzaju zabudowy
(zabudowa jednorodzinna i zagrodowa / wielolokalowa ( bloki )) oraz w zależności od wybranego sposobu zbierania i odbierania odpadów
komunalnych (selektywny/zmieszany)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

………………………………………
(miejscowość i data)

………………..............…..………………..
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. 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 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania miesięcznie, z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca,
którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (zgodnie z uchwałą Nr VI/54/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 marca 2015 r. w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
3. W razie niezłożenia 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, 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.

2z2

