Załącznik do uchwały nr XIV/102/2015 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 października 2015 roku
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Termin składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 1399 ze zm.).
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości oraz Wspólnoty Mieszkaniowe, na których
zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Miłkowice.
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością).
Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia,
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Miejsce składania
deklaracji:

Wójt Gminy Miłkowice
ul. II Armii Wojska Polskiego 71; 59-222 Miłkowice

Zobowiązany do
złożenia deklaracji:

Data złożenia deklaracji:
………………….....................................

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

Pierwsza deklaracja
Data powstania obowiązku:

Nowa deklaracja

Korekta deklaracji

Data nastąpienia zmiany:

Data nastąpienia korekty:

Wygaśnięcie lub brak obowiązku
Data nastąpienia zmiany:

…...........................................
………………………………………
………………………………………..
…………………………………………..
Wskazanie przyczyny korekty (np. zmiana danych osobowych, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, nr telefon, adresu poczty elektronicznej )

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel nieruchomości
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
Użytkownik wieczysty nieruchomości
Wspólnota Mieszkaniowa

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I DANE NIERUCHOMOŚCI (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca, w których
dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.1. OSOBA FIZYCZNA
C.1.1. Imię

C.1.2. Nazwisko

C.1.3. Imię ojca

C.1.4. Imię matki

C.1.5. PESEL
C.1.6. Numer
telefonu

C.1.7. Adres poczty
elektronicznej

C.2. OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
C.2.1. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

C.2.2. REGON

C.2.3. NIP

C.2.4. Numer
telefonu

C.2.5. Adres poczty
elektronicznej

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu)

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA (LUB ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ)

Gmina

Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki sam jak adres
nieruchomości, której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.4.)
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica
Nr domu

Nr lokalu

D. DANE NA TEMAT SPOSOBU ZBIERANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW
D.1. Sposób zbierania odpadów (ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X”)
selektywny

selektywny i nieselektywny (dotyczy Wspólnot

nieselektywny

Mieszkaniowych)

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dla odpadów zbieranych SELEKTYWNIE
E.1. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja
E.2. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi: 12,00
E.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej przy zbiórce selektywnej
Stawka opłaty z pkt. E.2.

x

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość z pkt. E.1.

zł

=

E.4. PROWADZENIE KOMPOSTOWNIKA NA NIERUCHOMOŚCI (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X”)
Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, prowadzić będę kompostownik i rezygnuję ze
zbiórki bioodpadów w pojemniku

E.5. SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X”)
Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest wytwarzany popiół z palenisk domowych
Dla odpadów zbieranych NIESELEKTYWNIE
E.6. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja
E.7. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi: 22,00
E.8. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej przy zbiórce nieselektywnej
Stawka opłaty z pkt. E.7.

x

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość z pkt. E.6.

zł

=

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez właściciela
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Miłkowicach
nr XXXVIII/225/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr XIV/103/2015 z dnia 28 października 2015 roku.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (ZARZĄDU W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ)

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

G. POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. E.3/E.8 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (teks jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1619 ze zm).
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
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 obowiązany złożyć 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 z uwzględnieniem zapisu art. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

H. ADNOTACJE ORGANU

