Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII /169/ 2016
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 28 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
UWAGA : Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi,
drukowanymi literami.
Podstawa
prawna
Składający

Termin
składania

Miejsce
składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.250)
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kłoczew,
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, a także inne
podmioty władające nieruchomością
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, a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających
wpływ na wysokość opłaty.
Urząd Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
DEKLARACJI

pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od dnia……………
nowa deklaracja – zmiana danych od dnia……………

B. SKŁADAJĄCY DEKLARCJĘ

korekta deklaracji od dnia………………
właściciel, użytkownik lub posiadacz
współwłaściciel, współposiadacz

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi
*** dane nieobowiązkowe

** dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

Nazwisko i imię* / Nazwa pełna**
PESEL* / NIP**
Telefon komórkowy***

Telefon stacjonarny***

E-mail***

D. ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANEJ
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:
Selektywny

Nieselektywny

F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wielkość
gospodarstwa
domowego

Liczba
gospodarstw
na terenie
nieruchomości

Stawka opłaty za odpady komunalne
(zł/miesiąc)
zbierane w sposób
zbierane w sposób
nieselektywny
selektywny

Opłata
(zł/miesiąc)
X

gospodarstwo
domowe 1-osobowe
gospodarstwo
domowe 2-osobowe
gospodarstwo
domowe liczące od 3
do 4 osób
gospodarstwo
domowe liczące 5
i więcej osób
Łączna kwota opłaty miesięcznej

G. PODPIS SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKLADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

……………………………………………
miejscowość i data

………………………………………
czytelny podpis
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Pouczenie
•

•
•

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz.U.
2016 r., poz.250) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Informacja o numerze konta bankowego i terminie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, zostanie
przekazana właścicielowi nieruchomości.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wydania tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r., poz.599 ze zm. .)

Objaśnienia
•

Gospodarstwo domowe stanowi zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne
oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa
domowe.

ADNOTACJE WŁASNE URZĘDU

Deklarację zweryfikował :

………………………
(data)

……………………………………
(podpis i pieczątka)
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