
Załącznik do uchwały                     
           Nr XX/231/2016 Rady Gminy Psary

                                                                               z dnia 23 czerwca 2016r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  
(tj. Dz. U. z 2016 r. Poz. 250)

Składający: Właściciel  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy  w  rozumieniu  ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miejsce składania: Urząd Gminy w Psarach

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
oraz w terminie 14 dni  od zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej
wysokość 

1. MIEJSCE I OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Miejsce składania deklaracji:  Urząd Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 42-512 Psary

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  pierwsza deklaracja     ……………………………….      złożenie nowej deklaracji   ….. ………………………..
                                              data powstania obowiązku                                                             data zaistnienia zmiany                   

 korekta deklaracji   …………………………………….        wygaśnięcie obowiązku    …………………………….
                                              okres, którego dotyczy                                                                   data wygaśnięcia obowiązku

2. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

 Właściciel                 Współwłaściciel                Użytkownik wieczysty        
 

 Najemca, dzierżawca                  Inny (np. posiadacz samoistny)

3. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwisko: Pierwsze imię: Drugie imię:

Pesel: Imię ojca: Imię matki:

Sołectwo: Miejscowość: Ulica:

Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Poczta:

Numer telefonu kontaktowego:

Adres email

3.1.  ADRES DO KORESPONDENCJI  - jeżeli jest inny niż w 3.

Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Miejscowość: Ulica:

Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Poczta:
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3.2.2. DANE PEŁNOMOCNIKA
1

Imię: Nazwisko:

Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Poczta: Nr telefonu kontaktowego:

 4. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNLANE 

Nr działki: Miejscowość: Ulica:

Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Poczta:

5. CZY NIERUCHOMOŚĆ JEST WYPOSAŻONA W POJEMNIK NA ODPADY BIODEGRADOWALNE?
2   TAK      NIE

Odpady biodegradowalne ( kuchenne i ogrodowe) wykorzystuję na własne potrzeby.      TAK      NIE

5.1. DANE DO WYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w punkcie 4 
3  

Stawka  opłaty  za  odbiór  odpadów  komunalnych  określona  w  Uchwale  Rady  Gminy  Psary
w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz
ustalenia stawki takiej opłaty zł/osobę

Miesięczna kwota opłaty (należy pomnożyć liczbę mieszkańców przez stawkę opłaty)

zł/miesiąc

6. CZY NA NIERUCHOMOŚCI JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA? TAK NIE

 

7. ZAŁĄCZNIKI 
4
: 

1. ….....................................................................................................................................................................................................

2. ….....................................................................................................................................................................................................

3. ….....................................................................................................................................................................................................

8. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Data: Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE

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

OBJAŚNIENIA:

      Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
Wójta Gminy Psary 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.  W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
    Zgodnie  z  art.  6o  cytowanej  ustawy  w  razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
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nieruchomościach o podobnym charakterze.

1. Należy dołączyć pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
2. Dane potrzebne do celów sprawozdawczych.
3. Należy podać rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.
4. Należy wymienić rodzaj załącznika ( np. pełnomocnictwo, zaświadczenie, oświadczenie itp. ).

ADNOTACJE ORGANU:

3/3


