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 jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami), art. 6m
Obowiązek złożenia deklaracji: nieruchomości zamieszkałe
Miejsce składania: Urząd Gminy w Przewozie, Plac Partyzantów 1, 68 – 132 Przewóz
A. Organ przyjmujący Deklarację
WÓJT GMINY PRZEWÓZ

I. Pierwsza Deklaracja

□*

Data zdarzenia powodującego powstanie
obowiązku złożenia deklaracji:

Data zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości
pierwszych odpadów komunalnych

………………………………………………..

II. Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
Data zdarzenia powodującego obowiązek
zgłoszenia zmiany deklaracji:

□*

………………………………………………….

III. Składający Deklarację
Właściciel, współwłaściciel, użytkownik, współużytkownik, posiadacz, współposiadacz,
użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, osoba
władająca nieruchomością lub jednostka organizacyjna *
IV. Dane składającego deklarację
Osoba fizyczna

□*
□*
□*

Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………………………
Imię (imiona): …………………………………………………………………………………………..
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………….…
NIP ………………………………………………………………………………………………………
PESEL …………………………………………………………………………………………………..
V. Adres zamieszkania /Adres siedziby składającego Deklarację
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

VI. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów
1

Nr lokalu

OŚWIADCZAM, że:
A. Oświadczam, że będę prowadził(a) / nie będę prowadził(a)* kompostownik, w którym będą
magazynowane i przetwarzane odpady biodegradowalne powstające na nieruchomości.
B. Posiadam / nie posiadam* własny pojemnik (pojemniki) na komunalne odpady stałe,
zmieszane o pojemności …………….l.
C. Na terenie nieruchomości wskazanej w części VI niniejszej deklaracji zamieszkuje
………………. osób.
rodzaj zbierania odpadów:

zmieszany*

selektywny*

(odpady nie segregowane)

(odpady segregowane)

Wysokość stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
_______________ osób x _____ zł stawka = ________________ zł/miesiąc**
Słownie: ……………………………………………………………………………………… złotych
** obliczenie opłaty: opłatę wylicza się wg stawek określonych w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Przewóz

Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o:
1) terminie wnoszenia opłaty tj. do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w
Przewozie lub na rachunek bankowy Urzędu;
2) obowiązku zgłoszenia każdej zmiany mojej sytuacji prawnej i formalnej powodującej zmianę
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (konieczność złożenia nowej deklaracji);
Jednocześnie stwierdzam, że zamieszczone w deklaracji informacje są oparte na stanie faktycznym,
prawnym i składam je zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i świadomością odpowiedzialności
wynikającej z podania nieprawdy.
Załącznik:
1.
2.
3.
4.

………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(czytelny podpis składającego/cej deklaracje)

VII. Adnotacje organu:

Pouczenie:
1.
2.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.)
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Przewóz określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy w Przewozie metody.

*właściwe zaznaczyć/podkreślić
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