DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
A.

Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciel nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością na której zamieszkują mieszkańcy.
Termin składania:
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Następne
deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Organ do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Czarnocin
Miejsce składania:

B.

Urząd Gminy Czarnocin, 97-318 Czarnocin, ul. Główna 142

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku) ....... - ....... - ..............
 2. Zmiana deklaracji (data zaistnienia zmian )

....... - ....... - ..............

 3. Korekta deklaracji
B.1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 4. Właściciel nieruchomości
 5. Współwłaściciel
 6. Użytkownik wieczysty
 7. Zarządca nieruchomości wspólnej
 8. Inny podmiot władający nieruchomością(jaki ?)………………..
B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE - osoba fizyczna
9. Nazwisko i imię

10. PESEL

………………………………………………………………………………
11. Imię ojca

12. Imię matki
………………………….

…………………………..

13. Adres zamieszkania
……………………………………………………………..
14. Nr telefonu …………………………………
B.3. DANE IDENTYFIKACYJNE - pozostałe podmioty
15. Pełna nazwa i adres
.............................................................................................................................................................................................
16. REGON

………………………………

17. NIP/KRS

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

B.4. DANE NIERUCHOMOŚCI (na terenie Gminy Czarnocin), na której powstają odpady komunalne
18. Miejscowość
19. Ulica
20. Nr domu/nr lokalu
…………………………………...

………………………………….

…………..………………………………

B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania)
21. Miejscowość

22. Kod pocztowy/Poczta

23. Ulica

24. Nr domu/ nr lokalu

……………………………

………………………………

…………………….

…………………….

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.4. zamieszkuje ……… osób,
26. Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
27.  TAK - SELEKTYWNY

28.  TAK - ZMIESZANY

C.1. ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE BĘDĄ ZBIERANE W POJEMNIKI
Ilość sztuk

Rodzaj pojemnika
120 litrów

29.

240 litrów

30.

1100 litrów

31.

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Do ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przyjąć stawkę określoną Uchwalą
Rady Gminy Czarnocin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty.
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…………………….. x …………………………………… =
(stawka opłaty)
(liczba osób wskazanych w części C)

…………………….
( wysokość opłaty)

Miesięczna kwota opłaty

32. ……………………zł

Łączna kwota opłaty za dwa miesiące(miesięczna opłata x2)

33. ……………………zł

E. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
35. Czytelny podpis składającego deklarację
34. Data wypełnienia

………………………
(dzień - miesiąc - rok)

G. ADNOTACJE ORGANU

36. Data i podpis przyjmującego
* Pouczenie: W przypadku nieregulowania kwoty opłaty w określonych terminach lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ.U. z 2014. poz.1619).
** Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm) informujemy, iż administratorem
danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnocin z siedzibą ul. Główna 142; 97-318 Czarnocin
***Każdy właściciel nieruchomości , który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawienia.
****Obowiązek podania danych wynika z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ. U. z 2013 r. poz.1399)
*****Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa w tym: ewidencja deklaracji, ewidencja finansowo-księgowa w zakresie rozliczeń
z właścicielami nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
weryfikacja prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

