Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Poz. 1893

Załącznik do uchwały nr XV/103/16
Rady Gminy Gnojno
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Deklarację (pola jasne) należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 250).
Składający:
Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy
Gnojno, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
Termin składania:
W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania:
Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Gnojno
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych zawartych w deklaracji

od dnia ...................................................

od dnia ...................................................

Przyczyna zmiany: ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel
□ najemca, dzierżawca, użytkownik
□ użytkownik wieczysty
□ zarządca nieruchomości
□ posiadacz samoistny
□ inne prawo do władania nieruchomością, wskazać jakie: .......................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. OSOBA FIZYCZNA
Nazwisko

Imię (imiona)

Nr telefonu

PESEL
Adres e-mail

D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Pełna nazwa

NIP
REGON

Nr telefonu

Adres e-mail

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, gdy jest inny niż adres podany wyżej)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

27. Kod pocztowy

28. Poczta

Nr ewidencyjny działki (w przypadku, gdy brak jest numeru porządkowego nieruchomości)
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Gnojno w sprawie wyboru
4 zł/mies. od osoby – segregowane
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
8 zł/mies. od osoby - zmieszane
wysokości tej opłaty
Odpady komunalne gromadzone są w sposób
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Odpady kuchenne i ogrodowe gromadzone są
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□

selektywny
w kompostowniku

□

nieselektywny (zmieszany)

□

w specjalnie oznakowanych
pojemnikach

wykorzystuję w inny sposób:

…..........................................................................................................
(wskazać sposób zagospodarowania odpadów ogrodowych)

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Listopad

Grudzień

Kwota opłaty (odpowiednią stawkę opłaty należy pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących)
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

G. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA NA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ TAK
□ NIE
Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą posiadać dodatkową, odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych
powstających w wyniku prowadzenia tej działalności z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
H. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
....................................................
(miejscowość i data)

..................................................................
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi:

Data otrzymania deklaracji, podpis pracownika:
POUCZENIE:
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 599).

