DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
W GMINIE WRĘCZYCA WIELKA

A
Podstawa
prawna:
Składający

Organ
Termin
składania
Miejsce
składania
deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustalono odrębną własność
lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową
Wójt Gminy Wręczyca Wielka
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na wysokość opłaty

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące złożenie deklaracji– zaznaczyć właściwy kwadrat „X”

A

PIERWSZA DEKLARACJA - data powstania obowiązku - (na podstawie art.6m ust. 1 ww. ustawy)
od dnia: ……… - ………… - …………………
NOWA DEKLARACJA - (na podstawie art.6m ust. 2 ww. ustawy)
od dnia: ……… - ………… - …………………
Okres, którego korekta dotyczy:
Do dnia:

KOREKTA
DEKLARACJI
Od dnia:
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU
od dnia: ……… - ………… - …………………

DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (w rozumieniu ww. ustawy – zaznaczyć właściwy kwadrat „X” )

B

WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL………………..

liczba

wszystkich

INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

współwłaścicieli:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB
UŻYTKOWANIU

UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

DANE SKŁADAJĄCEGO/ SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
Nazwisko
Imię
Imię ojca, matki
PESEL

Kod pocztowy, miejscowość
Ulica: Nr domu:
Telefon:
e- mail do kontaktu:

C

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej (np. Wspólnota Mieszkaniowa itp.)

Pełna nazwa:

Pieczęć jednostki organizacyjnej:

…………………..………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………….
REGON:

NIP:

Kraj:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:

e-mail do kontaktu bieżącego:

Kod pocztowy:
Nr lokalu:

Gmina:

INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH -

D

zaznaczyć właściwy kwadrat „X”

Na terenie nieruchomości surowce wtórne: papier, tworzywa sztuczne oraz szkło zbierane są

TAK

selektywnie

NIE
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

E
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Powiat: kłobucki

F

Gmina: Wręczyca Wielka

Nr lokalu:

Województwo: śląskie

OŚWIADCZENIE dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie
zamieszkałej nieruchomości wskazanej w części "E" Deklaracji

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części "E" niniejszej deklaracji zamieszkuje (podać ilość osób): ................... os.
Stawka opłat zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Wręczyca
Liczba mieszkańców -……….os.
Wielka - …………. zł/od osoby
(słownie)

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami
………….. zł

komunalnymi

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

G
1.

………………..……………………………………………………. zł

…………………………………………………………..……………….……………………………………………………………..

Podpis właściciela/ współwłaściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej
do reprezentowania właściciela nieruchomości

.....................................................
...........................................................
miejscowość, data

.....................................................
czytelny podpis

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599).
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 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.
3. 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 zobowiązany 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.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych, powstających
w nieruchomościach o podobnym charakterze.
Część deklaracji do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

Zarejestrowano pod Nr ……………
Uwagi: ……………………………….

