Załącznik nr 1 do Uchwały Nr RG-XIII/131/15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 27.11.2015 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr ewidencyjny:

DOK-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Nr deklaracji:

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Sitkówka-Nowiny.
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku
uiszczania opłaty lub jego wygaśnięcia oraz innych okoliczności mających wpływ na
wysokość opłaty; w przypadku zmiany danych właściciela nieruchomości, niemających
wpływu na wysokość opłaty; w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny; 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji




PIERWSZA DEKLARACJA - od

…………………………………… r.

KOREKTA DEKLARACJI – ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI - od ………………………...… r.
PRZYCZYNA ZŁOŻENIA KOREKTY: ……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………
C. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
 WŁAŚCICIEL
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL

 UŻYTKOWNIK
 INNY ……………………………….

NAZWISKO, PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ

PESEL

NR TELEFONU:
DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
NAZWISKO, PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ

E-MAIL:
PESEL

ADRES ZAMELDOWANIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (uzupełnić tylko w przypadku, kiedy jest inny niż adres zameldowania)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat, podać ilość)
CHCĘ OTRZYMAĆ POJEMNIKI NA ODPADY:

 120 litrów ……….. szt.

 240 litrów ……….. szt.

F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zaznaczyć właściwy
kwadrat)

 SEGREGUJĘ ODPADY

 NIE SEGREGUJĘ ODPADÓW

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje: .……………………………. osób
(należy podać liczbę mieszkańców)

Wyliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
……………………….. x 3 = …………………………..zł
(stawka miesięczna)

(wysokość kwartalnej opłaty)

G. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 WYKAZ OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE OKREŚLONE W DEKLARACJI
 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE SĄ ZAMELDOWANE, ALE NIE ZAMIESZKUJĄ NA NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANEJ W DEKLARACJI

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
..…………………………………….

………………………………………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis składającego deklarację)

H. ADNOTACJE ORGANU

Data:

Podpis przyjmującego deklarację:

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 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 zobowiązany złożyć do wójta Gminy Sitkówka-Nowiny nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy SitkówkaNowiny określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
4) Osoby składające deklaracje są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania, raz na kwartał, zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach: do 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada na rachunek bankowy dochodów Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny nr 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002
5) Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół
zamieszkujących razem osób, spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do
zamieszkiwania w lokalu.
6) Wysokość miesięcznej stawki opłaty jest określona w Uchwale Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
7) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.) lub właściciel lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i
porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.
8) Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.nowiny.com.pl

