ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr XXXIX/229/17
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 11 grudnia 2017 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna
Składający
Termin składania
Miejsce składania

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Strzyżewice
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od zmiany danych w złożonej deklaracji.
Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice

WYPEŁNIENIE DEKLARACJI NASTĘPUJE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu
WÓJT GMINY STRZYŻEWICE
STRZYŻEWICE 109, 23-107 STRZYŻEWICE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
nowa deklaracja
Uzasadnienie powodu korekty deklaracji*:

korekta deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty

współwłaściciel
lokator/najemca

zarządca nieruchomości
inny

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna
osoba prawna
5. Nazwisko i imię / Pełna nazwa:

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

6. Numer PESEL (dla mieszkańców)

7. Identyfikator REGON (dla instytucji)

8. Numer telefonu*

9. Adres e-mail*

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
10. Gmina

11. Ulica

12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
17. Miejscowość

18. Nr domu

20. Nr ewidencyjny działki (konieczne
w przypadku braku adresu)

19. Nr lokalu

21. Obręb geodezyjny (konieczne w przypadku
braku adresu)

G. OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW
22. Oświadczam, że odpady komunalne na terenie nieruchomości, wskazanej w części F
niniejszej deklaracji będą zbierane i przekazywane do odbioru w sposób (zaznaczyć właściwy
kwadrat):
selektywny
nieselektywny (zmieszany)
H. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY
23. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części F deklaracji
znajduje się (podać liczbę gospodarstw domowych w zależności od liczby zamieszkujących
osób):
1) ………. gospodarstw 1 osobowych,
2) ………. gospodarstw od 2 do 5 osobowych,

3) ………. gospodarstw 6 i więcej osobowych.
I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(oblicza i wpisuje właściciel)
I.1. (DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI , KTÓRZY ZADEKLAROWALI
PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW)
Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
ilość gospodarstw domowych 1 osobowych z poz. 23 razy stawka

17,00 zł

ilość gospodarstw domowych od 2 do 5 osobowych z poz. 23 razy stawka 26,00 zł
ilość gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych z poz. 23 razy stawka 32,00 zł

= ………. zł
= ………. zł
= ………. zł

Wysokość opłaty miesięcznej razem (opłata stanowi sumę iloczynów ilości
24. ……..… zł

gospodarstw domowych i stawki opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy)

Wysokość opłaty kwartalnej (wysokość opłaty miesięcznej należy pomnożyć przez

25. ……..… zł
I.2. (DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI , KTÓRZY NIE ZADEKLAROWALI
PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW)

3 miesiące)

Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
ilość gospodarstw domowych 1 osobowych z poz. 23 razy stawka

33,00 zł

ilość gospodarstw domowych od 2 do 5 osobowych z poz. 23 razy stawka 46,00 zł
ilość gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych z poz. 23 razy stawka 51,00 zł

= ………. zł
= ………. zł
= ………. zł

Wysokość opłaty miesięcznej razem (opłata stanowi sumę iloczynów ilości
gospodarstw domowych i stawki opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy)

Wysokość opłaty kwartalnej (wysokość opłaty miesięcznej należy pomnożyć przez
3 miesiące)

26. ……..… zł
27. ……..… zł

J. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ**
28. Imię i nazwisko / Nazwa

29. Data wypełnienia deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)
…… - …… - …………………

30. Podpis właściciela / osoby reprezentującej
właściciela**
……………………………………………….

K. ADNOTACJE ORGANU

31. Data (dzień – miesiąc - rok)

32. Podpis i pieczęć przyjmującego formularz

………. - ………. - …………………….
* podanie danych jest dobrowolne
**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 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.).

