DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z
2017 r. poz. 1289 z późń.zm.)

Składający:

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na
terenie Gminy Spytkowice, na których powstają odpady komunalne

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wystąpienia zamian
danych określonych w deklaracji

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Spytkowicach, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Spytkowice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
Pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku opłaty ………………….
Zmiana danych zawartych w deklaracji - data zaistniałej zmiany …………………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Rodzaj własności, posiadania
właściciel nieruchomości, współwłaściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Składający deklarację
osoba fizyczna
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
osoba prawna
2. Nazwisko, Imię / Nazwa pełna (osoba prawna)

3. Numer PESEL (osoba fizyczna) / NIP (osoba prawna)

4. Nr telefonu, adres e-mail (nieobowiązkowo)

D1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY/DO KORESPONDENCJI (podać jeżeli inny niż adres w/w nieruchomości)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D3.
5.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 zamieszkuje (należy podać liczbę mieszkańców)

6.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 odpady będą gromadzone w sposób:
selektywny (segregowany)

nieselektywny (zmieszany)

E. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość

Wysokość stawki opłaty
za 1 mieszkańca za 1 miesiąc

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn
pozycji 1x2 należy podać
kwotę w PLN)

Opłata kwartalna (kwotę z
pozycji 3 należy pomnożyć
przez 3)

1

2

3

4

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko

Data

Podpis składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

1.
2.
3.

POUCZENIE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Dane zawarte w niniejszej deklaracji, w szczególności dotyczące ilości osób zamieszkujących nieruchomość, będą na bieżąco
weryfikowane.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Spytkowice określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione
szacunki.

