Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/103/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania:

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Dywity (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach)
Urząd Gminy ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOZENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
PIERWSZA DEKLARACJA OD DNIA ………………

ZMIANA DANYCH OD DNIA …………………..

IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA:
IDENTYFIKATOR: PESEL / NIP/ REGON
Numer telefonu właściciela (pole nieobowiązkowe)

Adres poczty elektronicznej właściciela (pole nieobowiązkowe)

C. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY
Kraj:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina:
Ulica:
Nr domu
Nr lokalu:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
WŁASNOŚĆ

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

INNY TYTUŁ PRAWNY ………………

F. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚC D NINIEJSZEJ DEKLARACJI:
ZAMIESZKUJE

OSÓB (w polu obok należy podać liczbę mieszkańców)

GROMADZĘ ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY

Wyliczenie miesięcznej opłaty :
……………. x
(liczba osób zamieszkałych
od 1 do 4 włącznie)

……………….. x
(liczba osób zamieszkałych
pow. 4 osób)

………..

=

(stawka opłaty za osobę
od 1 do 4 włącznie)

..………..

=

(stawka opłaty za osobę
pow. 4 osób)

….………………………………………zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

………………………………………………..zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA …… zł……………………..

NIE GROMADZĘ ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
……………… x

……….

(liczba osób zamieszkałych
od 1 do 4 włącznie)

=

(stawka opłaty za osobę
od 1 do 4 włącznie)

……………….. x

………... =

(liczba osób zamieszkałych
pow. 4 osób)

(stawka opłaty za osobę
pow. 4 osób)

……………………………………….…zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

………………………………………………..zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA …………………………………..

Posiadam kompostownik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych:

TAK
o pojemności

NIE
m3

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.
Oświadczam, że wszystkie dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………..
miejscowość, data
H. ADNOTACJE ORGANU

Data

……..…………………
czytelny podpis

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 (Dz. U. z 2014r., poz.1619, ze zm.)
1)

2)
3)

Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Dywity deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Dywity 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.
Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie do 15 każdego
miesiąca na rachunek bankowy Gminy Dywity Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004, w kasie lub za
pośrednictwem inkasentów.

Objaśnienia:
1) Zobowiązanym do złożenia deklaracji jest:
a) Właściciel nieruchomości zamieszkałej.
b) Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie dotyczą kilku podmiotów (właścicieli w rozumieniu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach) obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku
podmioty, które zostały wskazane w ustawie jako właściciele mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot
obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku lub czystości w gminach.
c) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
2) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer
PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
3) Pod pojęciem mieszkańca należy rozumieć osobę, dla której dana nieruchomość stanowi miejsce zamieszkania (zgodnie z przepisem art. 2d
rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań /Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz.
218, s. 14/ miejsce zamieszkania to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym
lub pielgrzymkami religijnymi) - niezależnie od tego, gdzie taka osoba jest zameldowana.
4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Dywity w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity.

