Załącznik do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 2 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasto
Radziejów (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Miejsce składania:

Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

Termin składania:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni
od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Organ właściwy

BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW

do złożenia deklaracji:

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□ PIERWSZA DEKLARACJA
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
Data powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

□ KOREKTA DEKLARACJI

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

**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□

właściciel nieruchomości

□

współwłaściciel nieruchomości

□

najemca, dzierżawca nieruchomości

□

użytkownik wieczysty nieruchomości

□

zarządca nieruchomości wspólnej

□

inny podmiot władający nieruchomością

Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa pełna**

IDENTYFIKATOR PODATKOWY1:
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy ***

1

Nr lokalu

Adres e-mail ***

Identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL

nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług albo numer NIP –
w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa ulicy
Nr budynku

Nr lokalu

OŚWIADCZAM, ŻE (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”):

□

gromadzę odpady w sposób selektywny 2

□

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny

D. INFORMACJA O OSOBACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……….………….

(należy podać łączną liczbę mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
….………………….……………….

X

(łączna liczba mieszkańców)

…………………………………..
(stawka opłaty)

=

………………………….…………….. zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(słownie: ……….……………………………………………………………………………………………….złotych).
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………

…………………..…………………………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
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.).
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, Burmistrz Miasta określa w drodze
decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

OBJAŚNIENIE
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta 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. Opłatę za
gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Według art. 6i ust. 2
w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Korekta deklaracji dotyczy przypadków wystąpienia błędów rachunkowych, jak również innych oczywistych omyłek.
*** Symbolem oznaczono pola nieobowiązkowe.
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Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami.

