Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12
Rady Gminy Korczyna
z dnia 11 grudnia 2012 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

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 2012 r., poz. 391).

Składający:

Właściciel nieruchomości – w rozumieniu ustawy o czystości i porządku w gminach 1

Miejsce składania:

Urząd Gminy Korczyna, Korczyna ul. Rynek 18a

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Korczyna

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

złożenie deklaracji
korekta deklaracji, data zaistnienia zmian danych (dzień – miesiąc – rok)

………………………………….………

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel nieruchomości

□ współwłaściciel

□ najemca, dzierżawca

□ użytkownik wieczysty

□ zarządca nieruchomości wspólnej

□ inny

C.DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. Osoba Fizyczna
Nazwisko

Pierwsze imię, drugie imię

Nazwisko rodowe

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Imię ojca

Imię matki

Nr telefonu kontaktowego

Adres e-mail

C.2. Pozostałe podmioty
Nazwisko/a i imię/ona wspólników/Nazwa

Nr telefonu kontaktowego

Nazwa skrócona

PKD

Nr KRS

NIP

Adres e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania2:
………………………………………………………………………... podstawa do reprezentowania ………………………………................
………………………………………………………………………... podstawa do reprezentowania ………………………………................
Sposób reprezentacji3: ............................................................................................................................. ..............................................................

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

numer działki

E. ADRES DO KORESPONDENCJI-JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI Z CZ. D
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIÓRKI ODPADÓW

Oświadczam, że odpady powstające na terenie nieruchomości będą gromadzone w sposób5:
□ selektywny (tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne)
□ jako odpady zmieszane
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….………….
(liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….……….

X

(liczba mieszkańców)

………………………………6
(stawka opłaty)

=

………………………….………… zł

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……..... zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..…..…........)
W przypadku różnicy między liczbą osób zamieszkałych a liczbą osób zameldowanych na terenie nieruchomości należy
podać przyczynę różnicy…………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

H. OŚWIADCZENIE O WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚCI W KOMPOSTOWNIK

Oświadczam, że nieruchomość:
□ nie jest wyposażona w kompostownik,
□ jest wyposażona w kompostownik, w którym gromadzone są powstające na terenie nieruchomości
odpady biodegradowalne ilości………..….kg rocznie.
2

1

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące nadzór nad nieruchomością wspólną, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca
1994r.o własności lokali (Dz.U. 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
2
Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej oraz
podstawę umocowania, tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający
pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z
niniejszą deklaracją w formie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł).
3
Należy wpisać, czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
4
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów właściwy organ naliczy w drodze decyzji opłatę za odbieranie odpadów zmieszanych, wraz z zaległymi odsetkami.
6
W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów należy wybrać stawkę podstawową, w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny
należy wybrać stawkę obniżoną. Miesięczne stawki opłaty określa odrębna uchwała.

I. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(czytelny podpis)

…………………..………………..
(miejscowość i data)

K. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005r., Nr 229, poz. 1945 z późn.zm.).
2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Korczyna deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest owiązany złożyć do Wójta Gminy Korczyna 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)

W razie niezłożenia niniejszej deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

