Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV / 185 / 2013
Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 r.

POLA BIAŁE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 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
(Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na której
powstają odpady na terenie Gminy Sieroszewice
Miejsce składania:
Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice (osobiście w
sekretariacie lub listownie)

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY SIEROSZEWICE
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice

I. Obowiązek złożenia deklaracji

□

PIERWSZA DEKLARACJA

□

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwe)

II. Składający deklarację

□ WŁAŚCICIEL
□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL
(zaznaczyć właściwe)

□ DZIERŻAWCA
□ NAJEMCA

□ UŻYTKOWNIK

III. Dane składającego deklarację
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA
………………………………………………………………………………………………………………………
NUMER TELEFONU
................................................................................................................................................................

PESEL (OS. FIZYCZNA)

IDENTYFIKATOR NIP

........................................

.......................................

Adres zamieszkania / Siedziby
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

IV. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

V. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym
2. Czy odpady na
nieruchomości będą
gromadzone w sposób
selektywny ?
(zaznaczyć właściwe)

1.

TAK

NIE

□

□

VI. Stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy
a) Stawka opłaty miesięcznej dla gospodarstwa domowego
20 zł.
(1-3 osób) przy selektywnym gromadzeniu odpadów
b) Stawka opłaty miesięcznej dla gospodarstwa domowego
30 zł.
(4 i więcej osób) przy selektywnym gromadzeniu odpadów
c) Stawka opłaty miesięcznej dla gospodarstwa domowego
30 zł.
(1-3 osób) przy braku selektywnego gromadzenia odpadów
d) Stawka opłaty miesięcznej dla gospodarstwa domowego
(4 i więcej osób) przy braku selektywnego gromadzenia
40 zł.
odpadów

VII. Obliczanie wysokości opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych

A

B

Dla właścicieli
nieruchomości na której
zamieszkują (dotyczy
właścicieli którzy
zaznaczyli w punkcie V.1)

C

Liczba osób zamieszkałych w
gospodarstwie domowym
..............................................

Stawka .................................
( Wpisać z poz. VI a, b, c lub d w
zależności od zaznaczenia w punkcie
V.2 )

(wpisać ilość poz. V.1)

VIII. Wysokość opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych
a) dla właścicieli nieruchomości na
której zamieszkują mieszkańcy
( wpisać kwotę z poz. VII. C)

IX. Informacje na temat instalacji sanitarnych i kompostownika
Sposób podłączenia nieruchomości do instalacji odprowadzających nieczystości ciekłe
Sieć kanalizacji

Przydomowa oczyszczalnia

□

Zbiornik bezodpływowy

□

□

(zaznaczyć właściwe)

Czy na nieruchomości znajduje się kompostownik
(zaznaczyć właściwe)

Tak

□

Nie

□

X. Oświadczenie i podpis składającego deklarację
Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. z
2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Sieroszewicach ul.
Ostrowska 65 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzeniu postępowania administracyjnego / dotyczy
osób fizycznych /

………………………………….
( Miejscowość i data )

……………………………………………………...
(Czytelny podpis)

X. Adnotacje Urzędu Gminy Sieroszewice

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z Art.
6o. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2012 r. poz. 391 ze zm.)
„W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnienie
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstają na nieruchomości o podobnym
charakterze.”
Objaśnienie
1. Pierwszą deklaracją właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
Sieroszewice do dnia 30.04.2013r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację do Wójta Gminy Sieroszewice terminie 14 dni od dnia następnej zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

