Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/318/2017
Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 czerwca 2017 rok

DO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH)
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także innych podmiotów
władających nieruchomością zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Kleczew.

Termin składania:

1) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Organ właściwy do
przyjęcia deklaracji:

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

Miejsce składania:



Wypełniony formularz należy dostarczyć listownie, elektronicznie lub osobiście do Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, pl.
Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.
Pola jasne wypełniać dużymi , drukowanymi listerami, czarnym lub niebieskimi kolorem.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Data powstania obowiązku opłaty

pierwsza deklaracja

(__ -__-____)
(dzień, miesiąc, rok)

Nowa deklaracja składana, w przypadku:
Data powstania obowiązku opłaty

zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

(__ -__-____)
(dzień, miesiąc, rok)

ustania obowiązku uiszczania opłaty

Data ustania obowiązku opłaty

(__ -__-____)
(dzień, miesiąc, rok)

Data powstania obowiązku opłaty

korekta deklaracji

(__ -__-____)
(dzień, miesiąc, rok)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości wspólnej

współwłaściciel

podmiot władający nieruchomością

najemca, dzierżawca

inny podmiot (jaki?) ____________

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
IMIĘ I NAZWISKO :
PESEL:

NUMER TELEFONU:

ADRES E-mail:

C. 1. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica :

Numer domu /lokalu

Miejscowość:

Kod Pocztowy:

Poczta:

C. 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina:

Ulica

Nr domu/lokalu:

Miejscowość:

Kod Pocztowy:

Poczta:

Nr działki:

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą
gromadzone i zbierane w sposób selektywny
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK

NIE

9,00 zł/osobę

24,00 zł/osobę

Jeżeli odpady będą
gromadzone i zbierane
selektywnie

Wysokość miesięcznej opłaty (obliczana jako iloczyn ilości
zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi)

Jeżeli odpady nie będą
gromadzone i zbierane
selektywnie

________ X ________ = ________

E. INFORMACJA O DOKUMENTACH1
Do niniejszej deklaracji dołączono:
1.
2.
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Miejscowość i data:

Czytelny podpis:

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
1.
2.

3.

W przypadku nie uiszczania w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiszczenia w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze. zm.)
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew 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
złożonej deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIA
1.

Obowiązek złożenia deklaracji:
 Pierwsza deklaracja- składana w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 Zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty- składana w przypadku zmiany ilości osób, zmiany sposobu segregacji
 Ustanie obowiązku uiszczania opłaty- w przypadku zaprzestania powstawania odpadów, np. na skutek sprzedaży nieruchomości lub
czasowego opuszczenia nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania
obowiązku uiszczania opłaty.
 Korekta deklaracji- składana w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zmiana nazwiska, zmiana adresu) a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z
zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.

1

Dokumenty określono w § 4 uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

