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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i
osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, wspólnot mieszkaniowych, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Miejsce składania: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać datę powstania zmiany)

B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartychw deklaracji

korekta deklaracji

B.2. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzań,
mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty)
Rok:

Miesiąc:

Dzień:

B.3. Przyczyna złożenia zmiany deklaracji

C.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

zarządca nieruchomości

inny podmiot władający nieruchomością

D.

użytkownik wieczysty

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowosci prawnej

IMIĘ i NAZWISKO:

ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA:
KRAJ

W OJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL.:

E-MAIL

Polska

NR LOKALU

DANE WSPÓŁWAŚCICELA/WSPÓŁPOSIADACZA NIERUCHOMOŚCI 1)
IMIĘ i NAZWISKO:
KRAJ

W OJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TEL.:

E-MAIL

1)

NR LOKALU

W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem
małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

W PRZYPADKU, GDY WSPÓŁWŁAŚCICIELI/WSPÓŁPOSIADACY NIERUCHOMOŚCI JEST WIĘCEJ NIŻ DWÓCH –
POZOSTAŁE OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ WYPEŁNIAJĄ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI 1)

E.

ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

KRAJ

Polska

W OJEWÓDZTWO

GMINA

Tarnów Opolski

ULICA

NR DOMU

KOD POCZTOWY

POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

F.

POWIAT

opolskie

NR LOKALU

SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI
nieselektywny

selektywny

G.

opolski

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Rodzaj gospodarstwa

Liczba gospodarstw
domowych

Stawka dla gospodarstwa
domowego gromadzącego
odpady komunalne
w sposób selektywny

Liczba gospodarstw
domowych

Stawka dla gospodarstwa
domowego gromadzącego
odpady komunalne
w sposób nieselektywny

1 - osobowe

18,00 zł

25,00 zł

2 - osobowe

29,00 zł

50,00 zł

3 - osobowe

39,00 zł

75,00 zł

4 - osobowe

48,00 zł

90,00 zł

5 - osobowe

53,00 zł

105,00 zł

6 - osobowe

58,00 zł

115,00 zł

7 - osobowe

63,00 zł

125,00 zł

8 – osobowe
i większe

68,00 zł

135,00 zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosi:
H.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO/SKLADAJĄCYCH DEKLARACJĘ

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

I.

ADNOTACJE ORGANU

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 2014 r., poz. 1619, ze zm.)
(1

W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem
małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

Objaśnienia:
1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
2. DEKLARACJĘ SKŁADA każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, osoba faktycznie władająca nieruchomością lub jej zamieszkałą częścią i wytwarzającym na niej
odpady, np. właściciel, posiadacz w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeżeli każdy z nich włada nieruchomością zamieszkałą i wytwarza odpady.
3. Jeżeli nieruchomość jest ZABUDOWANA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości
obciążają zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1892), a jeżeli zarząd nie został wybrany – obowiązek ciąży na właścicielach poszczególnych lokali.
4. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH W DANEJ NIERUCHOMOŚCI powinna zostać podana na podstawie definicji gospodarstwa domowego, znajdującej się w
ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150, ze zm.). Według
tej definicji przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę
osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej
osoby. Stawka opłaty od każdego gospodarstwa domowego jest zależna od rodzaju tegoż gospodarstwa, tzn. czy jest to gospodarstwo jedno-, dwu – czy wieloosobowe.
5. LICZBA OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE obejmuje całkowitą liczbę wszystkich mieszkańców danego lokalu, zarówno zameldowanych na pobyt
stały, jak również przebywających w nim czasowo, zgodnie z definicją „miejsca zamieszkania” zawartą w przepisie 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), zgodnie z którą jest 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.
6. 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.
7. Jeżeli deklarację składa pełnomocnik właściciela nieruchomości do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji. Pełnomocnik dołącza oryginał
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
8. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby,
której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
9. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia
zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

