Załącznik do Uchwały Nr VII/31/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 18 maja 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością
Miejsce składania: Urząd Gminy Spytkowice
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Spytkowice
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X"
□ PIERWSZE OŚWIADCZENIE □ ZMIANA DANYCH □ KOREKTA DEKLARACJI
W razie zmiany danych podać: datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie. W razie korekty należy podać datę korekty oraz
właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty (art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ WŁAŚCICIEL □ WSPÓŁWŁAŚCICIEL □ ZARZĄDCA □ POSIADACZ
□ PEŁNOMOCNIK □ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY □ INNY
Imię i nazwisko:
Gmina:
Miejscowość:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Poczta:

C. ADRES NIERUCHOMOSCI (LOKALU) NA TERENIE SPYTKOWIC NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nr budynku/lokalu:

D. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU/BUDYNKU

E. OŚWIADCZAM, ŻE:
□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę miesięczną:
a) od 1 mieszkańca – 7 zł
b) od 2 mieszkańców – 14 zł
c) od 3 do 5 mieszkańców – 24 zł
d) powyżej 5 mieszkańców – 36 zł
□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę miesięczną:
a) od 1 mieszkańca – 12 zł
b) od 2 mieszkańców – 24 zł
c) od 3 do 5 mieszkańców – 40 zł
d) powyżej 5 mieszkańców – 57 zł
F. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
( Należy podać liczbę gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości w każdym lokalu mieszkalnym i budynku
mieszkalnym jednorodzinnym)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY:
( liczona jako iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*

……………………………………………………………………………
/miejscowość, data/ /czytelny podpis/

*niepotrzebne skreślić

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 2016 r. poz. 599).
Objaśnienia:
Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, wspólnie się
utrzymujących.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Spytkowice w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie danych jakimi
dysponuje Urząd Gminy.
Właściciel nieruchomości deklarujący, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne
gospodarstwo domowe, składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 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 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona w oparciu o dane
jakimi dysponuje Urząd Gminy.

