Zał. do uchwały nr XXX/187/2013
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 12 listopada 2013 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

…………….. - …………… -……………….
2. Data złożenia deklaracji
1. PESEL
Podstawa prawna
Składający
Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z
późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice, przez
których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w
którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Sadkowice
Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
4. □ Pierwsza deklaracja
□ Nowa deklaracja (data zaistnienia zmian ……… - ………. - ………………)
□ Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian .......... - ………. - ……………….. )
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości
□ Współwłaściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Zarządca nieruchomości
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
6. Nazwisko

7. Imię

□ Najemca, dzierżawca
□ Inny

8. Nr telefonu*

9. Adres e-mail*

12. Powiat

13. Gmina

Adres zameldowania:
10. Kraj

11. Województwo

14. Ulica

15. Nr domu/lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE1
19. Miejscowość
23. Poczta

20. Nr domu

21. Nr lokalu

22. Kod pocztowy

24. Nr ewidencyjny w rejestrze gruntów2

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż w rubryce D)
26. Województwo

25. Kraj
28. Gmina
32. Miejscowość

1

29. Ulica

27. Powiat
30. Nr domu

33. Kod pocztowy

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację;
* Pole nieobowiązkowe;
2
Uzupełnić w przypadku braku nadanego nr domu.

31.Nr lokalu
34. Poczta

G. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji będą zbierane
w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
35.

□ selektywny

□ zmieszany

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji prowadzę:
36.

□

……………………. gospodarstwo/a, w których zamieszkuje 1 osoba
(podać liczbę gospodarstw)

□……………………. gospodarstwo/a, w których zamieszkuje 2 i więcej osób
(podać liczbę gospodarstw)

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
Termin
wniesienia
opłaty
15 marzec

Liczba
miesięcy
objętych
opłatą
37.
4

Liczba
gospodarstw
domowych
zgodnie z poz. 36
38.

39.

40. (poz. 37 pomnożyć przez poz. 38 i 39)

41.

42.

43.

44. (poz. 41 pomnożyć przez poz. 42 i 43)

46.

47.

48. (poz. 45 pomnożyć przez poz. 46 i 47)

50.

51.

52. (poz. 49 pomnożyć przez poz. 50 i 51)

15 maj

Stawka opłaty3

Wysokość opłaty (zł)

2
45.

15 wrzesień

4
49.

15 listopad

2

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
53. Miejscowość i data
……………………………………………………

54. Czytelny podpis
………………………………………………………….

I. ADNOTACJE URZĘDU

55. Data i podpis przyjmującego deklarację

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, poz. 1166, 1342, 1529).

3

Stawka opłaty jest zależna od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz faktu, czy odpady będą zbierane
selektywnie czy jako zmieszane. W przypadku zaznaczenia w poz. 35 ‘selektywny’ wybrać niższą stawkę opłaty a przy wyborze
‘zmieszany’ wybrać stawkę podstawową zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sadkowice w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

