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Podstawa
prawna:

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/84/15
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 21 grudnia 2015r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości,współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszcz ania opłaty lub
Termin
składania: zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty (patrz objaśnienia – pkt 1 i 2 na ostatniej stronie formularza deklaracji).

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu

BURMISTRZ ŚCINAWY, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ złożenie pierwszej deklaracji

□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty

data powstania/zmiany........................

C.

data powstania/zmiany........................

□ korekta uprzednio złożonej deklaracji
data powstania /zmiany........................

Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ zmiana adresu zamieszkania

□ inna

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
D.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, np. wspólnota mieszkaniowa

E.1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel
□ zarządca

□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ współużytkownik wieczysty
□ inny podmiot władający nieruchomością (tytuł prawny) .........................................................

E.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko / Nazwa pełna (dot. osoby prawnej)

E.

Pierwsze imię, drugie imię / Nazwa skrócona (dot. osoby prawnej)

Adres e-mail

Imię ojca i matki

PESEL/REGON

Telefon

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E.3. DANE IDENTYFIKACYJNE (w przypadku większej ilości współwłaścicieli należy wypełnić załącznik nr 2)
Nazwisko / Nazwa pełna (dot. osoby prawnej)
Pierwsze imię, drugie imię / Nazwa skrócona (dot. osoby prawnej)

Adres e-mail

Imię ojca i matki

PESEL/REGON

Telefon

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(należy wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż wskazany w pkt. E.2 i E.3)

F

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

INFORMACJA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW
G.

Oświadczam,

zamieszkuje:

że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji należy podać liczbę mieszkańców
___

INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
H.

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zmieszany

□ selektywny

(segregacja odpadów)

WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Liczba
mieszkańców

I.

Stawka opłaty określona
w Uchwale Rady Miejskiej

=

X

PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

J.

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

/

Iloczyn liczby mieszkańców i stawki
opłaty (wysokość opłaty miesięcznej
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi)

OSOBY

[zł/miesiąc]

REPREZENTUJĄCEJ

Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację
…..........-..............-...........................
Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację

ADNOTACJE ORGANU
K.

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o Postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.).
Objaśnienia
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. 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 wystąpienia zmiany. W przypadku gdy w danym miesiącu
na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego,
po którym nastąpiła zmiana. W pozostałych przypadkach przedmiotową opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.
3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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