Nr …………………1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/171/16 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 21 czerwca 2016 r.

NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI2
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Podstawa prawna
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
Składający

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Miejsce składania

Urząd Gminy Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin (osobiście, listownie lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej3).

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku
opłaty lub wysokość opłaty.
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Termin składania

Wójt Gminy Krasocin
B. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(należy wpisać znak „x” we właściwy kwadrat oraz dzień - miesiąc - rok we właściwe kwadraty)
□ pierwsza deklaracja4 - data powstania obowiązku ponoszenia opłaty
□ nowa deklaracja5

- data zmiany danych

□ korekta deklaracji6

- obowiązująca od

do

□ wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty7 – wygaśnięcie od

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
wypełnia osoba fizyczna*

wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna**

Imię i nazwisko*

Nazwa pełna**

PESEL*

NIP**

REGON**

D. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(adres zamieszkania należy podać, jeżeli właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach jest osoba fizyczna, w pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy ***

Nr lokalu

Adres e-mail***

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.
W SYTUACJI WŁADANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ NA KAŻDĄ Z NICH NALEŻY
ZŁOŻYĆ ODRĘBNĄ DEKLARACJĘ (należy wypełnić, jeżeli adres jest inny niż w części D)
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
Poczta
Nr domu
Nr lokalu
E1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel
□ współwłaściciel

□ spółdzielnia mieszkaniowa

□ wspólnota mieszkaniowa

□ inny władający nieruchomością (wpisać jaki) …………………………………….....................................................................
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F. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
F1. Odpady na terenie nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób:
□ selektywny
□ nieselektywny
(należy wpisać znak „x” we właściwy kwadrat)
F2. Liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości:

(należy wpisać liczbę)

F3. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
x

=

(liczba osób zamieszkujących)

(stawka opłat)8

zł
(wysokość opłaty miesięcznej)

G. Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik przydomowy?
(należy wpisać znak „x” we właściwy kwadrat)

H. Czy z nieruchomości będzie oddawany popiół?
(należy wpisać znak „x” we właściwy kwadrat)

□ TAK

□

NIE

□ TAK

□

NIE

9

I. ZAŁĄCZNIKI / UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
………………………………………….………………………………………….………………………………………….
………………………………………….………………………………………….………………………………………….
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

data

czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska/podpis osoby upoważnionej10 (pieczęć)

K. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
OBJAŚNIENIA
Wypełnia organ.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), w zabudowie jednorodzinnej deklarację składa podmiot określony w art. 2 ust.1
pkt 4, ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
3
Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4
Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „x” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Krasocin. Pierwszą deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
5
Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „x” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wynikającej ze zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
6
Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „x” w przypadku błędu m.in. (oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 613 ze zm.).
7
Pole „wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć znakiem „x” w przypadku wygaśnięcia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi np. sprzedaż nieruchomości itp., następnie wypełnić tylko część B,C,D,E,J w części I wpisać przyczynę oraz załączyć dokument potwierdzający
wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty.
***Pole nieobowiązkowe. Podanie nr kontaktowego i/lub adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasocin. Przekazywanie informacji nie jest obowiązkiem organu podatkowego i nie wpływa w żaden sposób na
obowiązek zapłaty należności pieniężnych w określonych terminach.
8
Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Gminy Krasocin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9
Pole „załączniki” należy wymienić dołączone do deklaracji załączniki tj.: zaświadczenie, oświadczenie, inne dokumenty potwierdzające miejsce przebywania
osoby poza nieruchomością na terenie Gminy Krasocin lub dokument potwierdzający wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
10
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika należy do deklaracji dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku posługiwania się pełnomocnictwem
powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
1
2

Strona 2 z 2

