Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXV/206/2013
Rady Gminy Sułoszowa
z dnia 25 kwietnia 2013r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Data złożenia deklaracji ………………………
Podstawa prawna : art. 6n ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.
391 z późn. zm.)
Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sułoszowa
(właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością).
Termin składania: - pierwszy termin do dnia 10 czerwca 2013r.
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca
- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI : WÓJT GMINY SUŁOSZOWA, 32-045 SUŁOSZOWA I 80
2. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
korekta deklaracji (data zaistnienia zmian……………………)

złożenie deklaracji
3. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

najemca, dzierżawca
użytkownik wieczysty

właściciel
współwłaściciel
inny …………………………….

4. DANE IDENTYFIKACYJNE:
Imię

Nazwisko

Adres

PESEL

Nr telefonu:

Adres a-mail:

Adres nieruchomości, na której powstają odpady
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres nieruchomości
5. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. 4 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w sposób :
SELEKTYWNY

ZMIESZANY

6. Oświadczam , że nieruchomość wskazana w pkt. 4 niniejszej deklaracji jest wyposażona w kompostownik (w przypadku
zaznaczenia pozycji TAK, należy podać pojemność kompostownika)
………………………m3
TAK

NIE
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7. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNOSI:
Stawka miesięcznej
opłaty za odpady
zmieszane
2.

Stawka miesięcznej
opłaty za odpady
segregowane
3.

25 zł

15 zł

- gospodarstwo domowe
3, 4 i 5 osobowe

35 zł

25 zł

- gospodarstwo domowe
6 osobowe i większe

50 zł

35 zł

Rodzaj gospodarstwa
domowego
1.
- gospodarstwo domowe
1 lub 2 osobowe

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie
odpadami (stawka z kol. 2 lub 3 pomnożona przez 3)
zgodnie z pkt. 5 niniejszej deklaracji
4.

Załączniki:
- załącznik nr 1 – wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość

………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………….
( podpis składającego deklaracje)

POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn.
zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
2. Mieszkaniec jest to osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania oznaczające miejsce, w którym osoba zazwyczaj
spędza czas przeznaczony do odpoczynku niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi zgodnie z Rozporządzeniem (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkańców
3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) w razie
nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy, w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Sułoszowa o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy 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.
6. Dane zawarte w deklaracji (w szczególności o podanej liczbie mieszkańców) będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w
Urzędzie Gminy.
7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych Wójt Gminy Sułoszowa w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych
wraz z zaległymi odsetkami.
8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na: indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa
określony w systemie płatności masowych. W danym roku kalendarzowym opłata uiszczana będzie w czterech ratach płatnych w
następujących terminach:
1) I rata (za styczeń, luty, marzec) - w terminie do dnia 15 lutego,
2) II rata (za kwiecień, maj, czerwiec) - w terminie do dnia 15 maja,
3) III rata (za lipiec, sierpień, wrzesień) - w terminie do dnia 15 sierpnia,
4) IV rata (za październik, listopad, grudzień) - w terminie do dnia 15 listopada,
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Załącznik nr 1
Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Sułoszowa.
Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

…………………………………………..
podpis składającego deklaracje
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