Załącznik do Uchwały Nr IV/27/2019
z dnia 31.01.2019 r.

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

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
z późn. zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
położonych na terenie gminy Mieroszów.
Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki
organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością). Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów wskazanych powyżej
obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Urząd Miejski w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Mieroszowa
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

□ pierwsza deklaracja

………………………………………………………………………………………………….
(data powstania obowiązku opłaty)

□ zmiana danych

………………………………………………………………………………………………….
(data zaistnienia zmiany)

Uzasadnienie zaistnienia zmiany:

□ korekta deklaracji

od ………………………………..……… do….………………………….………………..
(okres, którego dotyczy korekta)

Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

□ właściciel
□ jednostka organizacyjna

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□

□ inny podmiot władający

osoba posiadająca nieruchomość
posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu
w zarządzie lub użytkowaniu
D. DANE IDENTYFIKACYJNE

nieruchomością …………………

Rodzaj podmiotu – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

Osoba fizyczna
1. Pierwsze imię
Data urodzenia
2. Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Imię ojca

Drugie imię

Nazwisko

Imię matki
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Data urodzenia

PESEL

Imię ojca

Imię matki

Pozostałe podmioty (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
Imiona i nazwiska
wspólników/Pełna nazwa:
PESEL

NIP

REGON

Adres zamieszkania/siedziby właściciela nieruchomości
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy stacjonarny

Telefon kontaktowy komórkowy

Adres poczty elektronicznej

Nr lokalu

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
- zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” (w przypadku nieruchomości wielolokalowej należy wypełnić odpowiedni
formularz NZ-1, NN-2, NM -3)

□ nieruchomość, na której

□ nieruchomość, na której nie

□ nieruchomość, na której w części

zamieszkują mieszkańcy

zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne

zamieszkują mieszkańcy oraz
w części, na której niezamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr ewidencyjny działki
(nieruchomość niezabudowana)

Sposób zbierania
i odbierania odpadów
komunalnych - zaznaczyć

□ selektywny

□ nieselektywny

Gmina Mieroszów

poprzez postawienie znaku „X”

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy
Stawka
Selektywna
zbiórka
odpadów

Nieselektywna
zbiórka odpadów

Kwota opłaty
(iloczyn liczby osób
zamieszkujących
i stawki opłat)
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Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

zł

zł

zł

(należy wpisać liczbę osób zamieszkujących)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
z nieruchomości zamieszkałej

zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności:
Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów:

Ilość
(należy podać liczbę)

pracownik

os.

uczeń/dziecko w szkole, żłobku, przedszkolu

os.

miejsce konsumpcyjne

szt.

łóżko (w szpitalu, domu opieki, pensjonacie, hotelu)

szt.

powierzchnia lokalu spożywczego, spożywczo-warzywnego

m2

Stawka
Rodzaj
pojemnika

Selektywna
zbiórka
odpadów

Nieselektywna
zbiórka
odpadów

Ilość
pojemników

Ilość
opróżnień
w miesiącu

Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami w zł
(opłata stanowi iloczyn stawek opłat,
liczby pojemników o określonej
pojemności oraz liczby opróżnień
w miesiącu)

poj. 60 l

zł

zł

szt.

zł

poj. 120 l

zł

zł

szt.

zł

poj. 240 l

zł

zł

szt.

zł

poj. 1100 l

zł

zł

szt.

zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
z nieruchomości niezamieszkałej (suma kwot opłaty)

zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość,
na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

zł

(opłata stanowi sumę opłat za gospodarowanie odpadami z nieruchomości
zamieszkałej oraz za gospodarowanie odpadami z nieruchomości niezamieszkałej)

F. ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Łączna należna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z poszczególnych rodzajów nieruchomości
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

zł
Liczba składanych załączników

Załącznik NZ-1
Załącznik NN-2

Strona 3 z 4

Załącznik NM-3
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
Data wypełnienia deklaracji

Czytelny podpis składającego deklarację

Pouczenie:
1.
Obowiązek złożenia deklaracji:
a.pierwsza deklaracja – właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
b.nowa deklaracja – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, zmiana ilości i/lub pojemności pojemników, zmiana sposobu
zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych);
c. korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem
przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, nazwy firmy, adresu do korespondencji), a także w przypadku
konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty.
2.
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 w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje
przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie,
w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
3.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą z deklaracji, należy bez wezwania uiszczać z góry do 15-go dnia każdego
miesiąca za miesiąc bieżący.
4.
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 2005 r. Nr 229, poz. 1945 ze zm.).
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