
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/69/2013

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin 
„Działdowszczyzna” w Działdowie

z dnia 26 marca 2013r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ1)

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Składający:             Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości            

i porządku w gminach)
Miejsce składania (zaznacz właściwy kwadrat): 
                           � Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61 lub      
                              ul. Osiedleńcza 3A 13-200 Działdowo,
                           � Urząd Miasta/Gminy w …………………..

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA  DEKLARACJI
Zarząd Ekologicznego Związku  Gmin „Działdowszczyzna”
ul. Przemysłowa  61
13-200 Działdowo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):
                                                                                                                                      dzień-miesiąc-rok

          PIERWSZA DEKLARACJA 2)                  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W  DEKLARACJI3)   ………-……..-…………..

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznacz właściwy kwadrat)

                 WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL                           UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

             
                 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W  ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU

            
                 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ               

                      

D. 1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi        
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

NAZWISKO I IMIĘ* / NAZWA PODMIOTU**

PESEL*                                                            Numer NIP/ REGON**

TELEFON LUB  ADRES E-MAIL (wypełnia się fakultatywnie) 

D.2. ADRES  SIEDZIBY**/ ADRES ZAMIESZKANIA*

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU
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MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 4)

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU /NR LOKALU

KOD POCZTOWY POCZTA

E. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3  niniejszej deklaracji
 zamieszkuje 5) ………………………………
                                                  (liczba mieszkańców)       
Oświadczam, że:                                                                            
 a)              odpady nie będą gromadzone w sposób selektywny,

  

 b)              odpady będą gromadzone w sposób selektywny,

 c)             na terenie mojej nieruchomości wytwarzam popiół i zgłaszam go do odbioru,

 
d)               na terenie mojej nieruchomości odpady zielone zagospodaruję poprzez kompostowanie      
                  z powierzchni……………..  (dotyczy osób fizycznych),

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 6)

                     …….…………….     x     ………………….   =    ……...…………………..…………. zł
                           (liczba mieszkańców)                  (stawka opłaty7))                 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  ………………… zł 
(słownie złotych……………………………………………………………………………)                                

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY  
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

        ……………………..                                                                         ……..……………………..
               (miejscowość i data)                                                                                                       ( czytelny podpis)

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego art.6 n  ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. 
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 25 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia:
1) W zabudowie wielolokalowej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2) Deklarację  o  wysokości  opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  należy złożyć  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 nową deklarację

należy  złożyć  do  Zarządu  Ekologicznego  Związku  Gmin  „Działdowszczyzna”  w  terminie  14  dni  od  dnia  wystąpienia  zmiany.  Opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5) Należy podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość..
6) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc, którego

dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, bez wezwania.
7) Wysokość opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  reguluje  odrębna  Uchwała  Zgromadzenia  Związku.  W przypadku  zaznaczenia

kwadratu a) wpisuje się wyższą stawkę. W przypadku zaznaczenia kwadratu b) wpisuje się niższą stawkę.
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