POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Załącznik do Uchwały Nr XVII/127/16
Rady Gminy Pątnów z dnia 14 kwietnia 2016r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

-

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
właściciel
nieruchomości,
na
której
zamieszkują
mieszkańcy
w
rozumieniu
ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany
danych określonych w deklaracji
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację)
WÓJT GMINY PĄTNÓW
PĄTNÓW 48
98-335 PĄTNÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
zmiana danych w deklaracji

2.

(podać datę zmiany oraz uzasadnienie)

pierwsza deklaracja

1.

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

Właściciel

Współwłaściciel

Zarządca

Użytkownik Wieczysty

Najemca, Dzierżawca

Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
* nieobowiązkowe

IMIĘ I NAZWISKO
1.

2.

..............................................................

PESEL: ...........................................….............
nr tel *….............................................................

...............................................................

adres poczty elektronicznej* …..............................

E. ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA NIERUCHOMOŚCI ( należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady
komunalne )

1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Nr

8. Miejscowość

9. Kod

10. Poczta

pocztowy

domu

7. Nr

lokalu

7. Nr

lokalu

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Nr

8. Miejscowość

9. Kod

10. Poczta

pocztowy

domu

G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone
w sposób
2.

3.

selektywny

zmieszany

H. LICZBA OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ

I. MIESIĘCZNA STAWKA ZA JEDNEGO MIESZKAŃCA
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Z POZ. E (podać liczbę mieszkańców)
1.

1.

2.

7,50 zł
Jeżeli zaznaczono selektywny
w dziale G

13,50 zł
Jeżeli zaznaczono zmieszany
w dziale G

…………………………………… osób

J. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości
oraz stawki opłaty)
1.

…..........................................
liczba mieszkańców)

x ….................................... = …...................................... zł/miesiąc
(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
1. Miejscowość i data

2. Czytelny podpis

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w niepełnej
POUCZENIE
wysokości,
niniejsza
deklaracja
stanowi
podstawę
wystawienia
wykonawczego,
z przepisami
W
przypadku nie
wpłacenia
w określonych
ustawowo
terminachdo
miesięcznej
opłaty tytułu
lub wpłacania
jej w niepełnejzgodnie
wysokości,
niniejsza
ustawy zstanowi
17 czerwca
1966
r. o postępowaniu
egzekucyjnym
(Dz.
z 2012
r. poz.
1015, ze zm.).
deklaracja
podstawę
do wystawienia
tytułu wykonawczego,
zgodniewz administracji
przepisami ustawy
z 17U.
czerwca
1966
r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, zm.: 2015r. poz. 87, 211, 396, 539, 774, 1322, 1419,1649,1269,978, 195,218 2016r. poz. 195).
Objaśnienia:
1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
2. Złożenie dokumentu za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwałyi dołączenie
deklaracji on-line na platformie ePUAP.
3. Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na stronie internetowej: www.patnow.pl
4. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
5. W poz. H należy podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych.
6. 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, zm.: 2015r. poz. 87, 211, 396, 539, 774, 1322, 1419,1649,1269,978, 195,218 2016r. poz. 195).
7. Opłatę miesięczną należy wpłacać w kasie lub na rachunek Gminy Pątnów do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

