POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Numer klienta:

Data wpływu:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Miejsce składania:

Urząd Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY JAKTORÓW UL. WARSZAWSKA 33, 96-313 JAKTORÓW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH

KOREKTA DEKLARACJI

……………………………..
(DATA OD KIEDY OBOWIĄZUJE)

……………………………..
(DATA ZAISTNIENIA ZMIAN)

……………………………..
(DATA)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

WŁAŚCICIEL/
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

ZARZĄDCA/UŻYTKOWNIK

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
NAZWISKO

PIERWSZE IMIĘ

DRUGIE IMIĘ

PESEL

DATA URODZENIA

IMIĘ MATKI

IMIĘ OJCA

E-MAIL*

NUMER TELEFONU*

PEŁNA NAZWA**

NIP**

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

E. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA I ODDAWANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D niniejszej deklaracji odpady komunalne będą zbierane
i odbierane w następujący sposób:

1.

2.

SELEKTYWNY



NIESELEKTYWNY

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje
ŁĄCZNIE OSÓB:

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jaktorów jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny

………………….zł

G.2. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jaktorów jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny

………………….zł

G.3. Miesięczna kwota opłaty [opłata stanowi iloczyn pkt F i G.1 lub F i G.2]
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………..
(czytelny podpis)

I. POUCZENIE
1. 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 2016 r. poz. 599).
2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Jaktorów w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów
zmieszanych.
3. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaktorów w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub wygaśnięcia obowiązku
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Wójta Gminy Jaktorów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
J. OBJAŚNIENIA
1. Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.
2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną
deklarację dla każdej nieruchomości.
3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje
za kolejne miesiące do czasu korekty lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
K. ADNOTACJE URZĘDOWE:
Uwagi:

Data:

*
**

Informacja nieobowiązkowa
Dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną

Podpis:

