POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).
Miejsce składania: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 14 dni od dnia wystąpienia
zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□
□

pierwsza deklaracja od dnia ……………………………….
zmiana danych zawartych w deklaracji od dnia

(dzień – miesiąc – rok)

………………………….. (dzień – miesiąc – rok)

korekta deklaracji od dnia ………………………….. (dzień – miesiąc – rok)
wygaśnięcie obowiązku od dnia

………………… (dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:

□
□
□
□
□

właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
inny podmiot władający nieruchomością (np. użytkownik, najemca)

Nazwisko i imię

Numer PESEL

Numer NIP ( nie dotyczy osób
fizycznych)

Numer telefonu (wskazany nr
komórkowy)

Adres e-mail:

C. ADRES ZAMIESZKANIA (DO KORESPONDENCJI):
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić, jeśli jest inny

niż w pkt C.)
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów ( tylko dla nieruchomości niezabudowanej):

E. DANE DOTYCZĄCE OPŁATY:
OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE BĘDZIE NALICZONA OD:

1.

□
□

OSOBY ( należy wypełnić pkt.2)
POWIERZCHNI LOKALU ( należy wypełnić pkt.3)

2.

3.
- liczba osób zamieszkujących posesję ……………..

- ………….. m 2 powierzchni użytkowej mieszkalnej

- liczba osób zameldowanych na posesji ……………

Oświadczam, że :
- odpady komunalne gromadzone będą w sposób:
□ SELEKTYWNY (odpady segregowane)
□ NIESELEKTYWNY (odpady niesegregowane)
F. CZY WSKAZANA NIERUCHOMOŚĆ WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK?

□
□

tak ( w przypadku zaznaczenia pozycji „tak” proszę podać pojemność kompostownika) …………………… m3
nie

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GODPODAROWEANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zadeklarowanych w części E
oraz stawki opłaty (dotyczy osób, które wybrały naliczenie opłaty od ilości osób)
………………………………………………. X ……………………………………. = ………………………………..

( liczba mieszkańców z części E)

( stawka opłaty)

( miesięczna kwota opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
………………zł
(słownie…………………………………………………………………..………. zł)
Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn powierzchni lokalu zadeklarowanych w
części E oraz stawki opłaty (dotyczy osób, które wybrały naliczenie opłaty od powierzchni
lokalu)
………………………………………………. X ……………………………………. = ………………………………..

( powierzchnia lokalu z części E)

( stawka opłaty)

( miesięczna kwota opłaty)

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

G. DODATKOWE INFORMACJE:

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………

…………………..………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

J. ADNOTACJE URZĘDU:

Niniejszą deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany zwrócić w terminie 14 dni od jej
otrzymania. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
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 2016 r., poz. 599)
Dane zawarte w oświadczeniu (w szczególności ilość osób zamieszkujących posesję) będą weryfikowane.

