Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/2015
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 24 września 2015 roku.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM

DEKLARACJA
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
Składający deklarację: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Oleszyce.
Termin składania deklaracji: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37- 630 Oleszyce.
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
(Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w deklaracji, data zaistniałej zmiany…………………………..………
(dzień – miesiąc – rok)

B.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 Właściciel

 Współwłaściciel

 Zarządca

 Posiadacz

 Lokator

 Inny

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C1. Osoba Fizyczna
Nazwisko
Data urodzenia

Imię
Imiona rodziców

Numer PESEL

REGON

Telefon

C2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Imię i nazwisko (pełna nazwa)
NIP

C3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod

Telefon

C4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY1
Oświadczam, iż odpady komunalne z w/w posesji będą gromadzone w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie Oleszyce (zaznaczyć właściwy kwadrat)





TAK

NIE

Oświadczam, że nieruchomość wskazaną w części C4 niniejszej deklaracji zamieszkuje…………………… osób.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami:
.………….. x ………….…….. = ……………..….……….. zł/mc
(ilość osób)
(stawka opłaty)
(opłata miesięczna)
1

słownie........................................................................................................... zł

W przypadku budynków wielolokalowych obliczenie opłaty dokonać na załączniku nr 1 do niniejszej deklaracji.

E.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKANEJ

Oświadczam, iż odpady komunalne z w/w posesji będą gromadzone w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem o utrzymaniu czystości
iporządku w gminie Oleszyce (zaznaczyć właściwy kwadrat)





TAK

NIE

Odpady komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności:
Pojemnik o pojemności 60/80 l

w ilości ……. szt. x

……….. = …………………… zł

Pojemnik o pojemności 110/120 l

w ilości ……. szt. x

……….. = …………………… zł

Pojemnik o pojemności 240 l

w ilości ……. szt. x

……….. = …………………… zł

Pojemnik o pojemności 1100 l

w ilości ……. szt. x ……….. = …………………… zł

Kontener 7 m 3

w ilości ……. szt. x

(stawka)
(stawka)
(stawka)
(stawka)

……….. = …………………… zł
(stawka)

Razem ………………………..zł
Nieruchomość wykorzystywana jest jako:
1. Zakład zatrudniający pracowników, w którym dziennie średnio przebywa

pracowników

2. Żłobek, przedszkole w którym średnio przebywa

dzieci

3. Szkoła, w której dziennie średni przebywa

dzieci

4.Lokal handlowy lub usługowy o powierzchni
5. Lokal gastronomiczny, który posiada miejsc konsumpcyjnych
6. Szpital/Internat/Hotel, w którym znajduje się
7. Miejsce obsługi klientów w którym dziennie przebywa
8. Inne

m2
sztuk
łóżek
klientów
……………….

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRE
POWSTAJA NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI W SPOSÓB OKREŚLONY W CZĘŚCI D i E
Wysokość opłaty miesięcznej:
…………………………..………. + ……………………..…………….. =………….………………. zł słownie …………………………………………………………………………
(Wysokość opłaty z części D)

(Wysokość opłaty z części E)

(Razem)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, iż dane zawarte w składanej deklaracji są zgodne z prawdą.
………………………………………..…
(miejscowość i data)

…….….……………………..………………..
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

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 (j.t. Dz.U.2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).
OBJAŚNIENIA:
1.
2.

3.

4.

Dane zawarte w deklaracji w szczególności ilość osób zamieszkujących nieruchomości będą weryfikowane.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
- do 10 lutego za I kwartał,
- do 10 maja za II kwartał,
- do 10 sierpnia za III kwartał,
- do 10 listopada za IV kwartał.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona na rachunek bankowy Gminy Oleszyce przelewem (51 9101 1026 2003 3700
1704 0001) lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne i okres,
którego opłata dotyczy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art.
6o z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

