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

LUB

RĘCZNIE

DUŻYMI,

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 9 listopada 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r., poz. 1289).

Składający:

Właściciele nieruchomości ( w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach)

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub
14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji już złożonej

Miejsce składania:

Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Cel złożenia deklaracji:
□ pierwsza deklaracja
□

korekta deklaracji

□

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

□

wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty od dnia

………………………………….……………
(data zmiany)
………………………………….……………

B.PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□

właściciel

□

współwłaściciel

□ inny
(użytkownik wieczysty, najemca, osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Nazwisko

Dane kontaktowe:
(nr telefonu lub adres e-mail)

Imię

/dane nieobowiązkowe/

Numer PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA
Gmina

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI* (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Gmina

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Miejscowość

Gmina

Nr domu

Nr lokalu

Nr ewidencyjny
działki

Ulica

Kod pocztowy

Poczta
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E. JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE
W SPOSÓB:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

selektywny

□

zmieszany

F. RODZAJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

G.

jednoosobowe

Wielkość pojemników

□

wieloosobowe
Liczba pojemników

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 120 l
□ 240 l
□ 1100 l
H. Miesięczna kwota opłaty
(od gospodarstwa domowego)

zł/miesiąc

Opłata kwartalna
(kwotę miesięcznej opłaty należy pomnożyć przez 3
miesiące)

zł/kwartał

I. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

będę kompostował/a na własnej nieruchomości

będę przekazywał/a przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
ulegających biodegradacji

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

Pouczenie:
1) Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.
poz.
250)
niniejsza
deklaracja
stanowi
podstawę
do
wystawienia
tytułu
wykonawczego
na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1201).
2) Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy
opodatkowania lub nie składa deklaracji podlega odpowiedzialności karno- skarbowej zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10
września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2137, z późn. zm.).
3) Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub
oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi
danych podlega odpowiedzialności karno- skarbowej zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny
Skarbowy.
4) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pokrzywnica 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.
5) 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 do Wójta Gminy Pokrzywnica 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.
Objaśnienia:
1) Pod pojęciem gospodarstwa domowego - rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe stale
na danej nieruchomości, utrzymujące się wspólnie.
2) Pod pojęciem gospodarstwa domowego jednoosobowego - rozumie się zamieszkiwanie na danej nieruchomości przez jedną
osobę.
3) Pod pojęciem gospodarstwa domowego wieloosobowego - rozumie się zamieszkiwanie na danej nieruchomości przez wiele
osób.
4) Nieruchomość zamieszkała- nieruchomość, gdzie zamieszkują osoby.
5) Selektywne zbieranie odpadów- to zbieranie i gromadzenie odpadów w oddzielnych, wyraźnie oznakowanych pojemnikach
lub workach prowadzące do wyselekcjonowania surowców wtórnych, czyli poszczególnych frakcji odpadów już w miejscu
ich powstania (u źródła): papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji.
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