POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Miejskiej w Chodzieży
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
(osobiście w sekretariacie lub listownie)

Organ właściwy
do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Chodzieży

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
X

PIERWSZA DEKLARACJA

B. SKŁADAJACY DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwe)

ZMIANA DANYCH
ZAWARTYCH W DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwe)

właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

X

współwłaściciel, współposiadacz

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU

NUMER TELEFONU

PESEL (osoby fizyczne)
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY PODMIOTU
WOJEWÓDZTWO

KRAJ

POLSKA

WIELKOPOLSKIE

GMINA

POWIAT

CHODZIESKI

ULICA

NR DOMU/LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

CHODZIEŻ
MIEJSCOWOŚĆ

64-800

CHODZIEŻ

CHODZIEŻ

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić gdy adres nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)

CHODZIEŻ

ULICA

NR DOMU

LOKALU

NR DZIAŁKI

E. OBLICZENIE WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady
będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny

X
x

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
( proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat )

Wysokość miesięcznej opłaty (obliczana jako iloczyn
ilości zadeklarowanych osób i stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)

TAK

NIE

10,90 zł

15,00 zł

Jeżeli odpady będą
gromadzone i zbierane
selektywnie

Jeżeli odpady nie będą
gromadzone i zbierane
selektywnie

………….. x ……......... = …………………

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno - skarbowej za
podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
------------------------------------------(Miejscowość i data)

---------------------------------(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z art. 6o. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 )
„W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.”

Objaśnienia
1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 31 marca
2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych po 31 marca 2013 r., właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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.
4. Przez mieszkańca zamieszkującego nieruchomość należy rozumieć każdą osobę
zamieszkałą pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania albo osobę
przebywająca pod oznaczonym adresem bez zamiaru stałego przebywania powyżej jednego
miesiąca.

