Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/130/2016
Rady Gminy w Domaradzu
z dnia 20 czerwca 2016r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOSCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2016 r., poz.250. /
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy
Domaradz (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Miejsce składania: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w
Domaradzu na portalu „ePUAP” (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni :
1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
2) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”:

□ PIERWSZA DEKLARACJA
(data zamieszkania)

□ NOWA DEKLARACJA

□ KOREKTA DEKLARACJI

(w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji,
należy podać datę zaistnienia zmiany)

_ _ - _ _ _ _ ……..

__ - __ - ____

__ -

dzień - miesiąc -

dzień - miesiąc -

rok

(data zmiany)

__ -

__ - ____

dzień - miesiąc -

rok

rok

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”

□ OSOBA FIZYCZNA
□ OSOBA PRAWNA
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA*:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY1):
PESEL:

/NIP:

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

Adres e-mail

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”

□ WŁASNOŚĆ
□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA
□ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH
2)
□POSIADANIE ………………………………... □ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

G. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych ( zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x” ) :

□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
□

na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady komunalne ulegające biodegradacji (np. resztki jedzenia,
obierki warzyw i owoców, trawa.) pochodzące z gospodarstwa domowego poprzez ich kompostowanie:
- kompostownik ………...m3

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje: …………………..……..osób.3)

WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ:
………………………….. X ……………………………. =
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty określona w uchwale

………………………………… zł

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Rady Gminy w Domaradzu
w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ….……………………..….zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………

I. ZAŁĄCZNIKI
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*
……………………………..
/miejscowość, data/

……………………………….
/czytelny podpis/

K. ADNOTACJE ORGANU ( wypełnia organ przyjmujący 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 (t. j. Dz. U. 2016, poz. 599)
Wyjaśnienia:
1. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Domaradz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową
deklarację do Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadam komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych
w deklaracji Wójta Gminy Domaradz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną
deklarację .
Objaśnienia:
1)
identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, NIP w przypadku
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
2)
podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego),
3)
podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość
* właściwe zaznaczyć

