Załącznik
do uchwały nr Nr XXV/148/2016
Rady Gminy Gomunice
z dnia 25 października 2016 r.

D-O

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, położonych na terenie Gminy
Gomunice.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych; 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice.

Nazwa organu,
któremu składana
jest deklaracja:

Wójt Gminy Gomunice.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. pierwsza deklaracja

2. korekta deklaracji

3. zmiana deklaracji

2. Data wypełnienia (rok – miesiąc – dzień)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. właściciel nieruchomości

2. współwłaściciel nieruchomości (liczba współwłaścicieli ………………..……………..)

3. użytkownik wieczysty

4. jednostka organizacyjna lub zarządca nieruchomości wspólnej

5. najemca, dzierżawca

6. inny podmiot (jaki …………………………………………..………………………………)

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy osoby fizycznej
** dotyczy osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
4. Nazwisko*/ Nazwa pełna**

5. Pierwsze imię, drugie imię*/ Nazwa skrócona**

6. PESEL*/ NIP**

7. Identyfikator REGON**

8. Numer KRS**

9. Telefon

Pola 10,11 i12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

11. Imię ojca

12. Imię matki

B.1.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**
13. Kod pocztowy

14. Poczta

16. Ulica

15. Miejscowość
17. Nr domu

18. Nr lokalu

B.1.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (uzupełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania*/ siedziby**)
19. Kod pocztowy
22. Ulica
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20. Poczta

21. Miejscowość
23. Nr domu

24. Nr lokalu
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B.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość stanowi
własność dwóch współwłaścicieli lub wspólność ustawową majątkową małżeńską)
25. Nazwisko*/ Nazwa pełna**

26. Pierwsze imię, drugie imię*/ Nazwa skrócona**

27. PESEL*/ NIP**

28. Identyfikator REGON**

29. Numer KRS**

30. Telefon

Pola 31, 32 i 33 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
31. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

32. Imię ojca

33. Imię matki

B.4.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**
34. Kod pocztowy

35. Poczta

36. Miejscowość

37. Ulica

38. Nr domu

39. Nr lokalu

B.2.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (uzupełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania*/ siedziby**)
40. Kod pocztowy

41. Poczta

42. Miejscowość

43. Ulica

44. Nr domu

45. Nr lokalu

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
ADRES NIERUCHOMOŚCI
46. Kod pocztowy

47. Poczta

48. Miejscowość

49. Ulica

50. Nr domu

51. Nr lokalu

52. Obręb/ numer działki

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOPSODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (oblicza
i wpisuje właściciel/ właściciele)

53. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:
1. selektywny

2. zmieszany

54. Stawka opłaty ………………………… zł
55. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………………. osoba (y/b)
56. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………………. złotych
(stawka opłaty x ilość osób)

E. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
57. Uwagi
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F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

(do niniejszej deklaracji dołączono)

58. Liczba i nazwy załączników

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
59. Czytelny podpis/ czytelne podpisy

H. ADNOTACJE ORGANU
60. Uwagi:

61. Data przyjęcia (dzień - miesiąc - rok)

62. Podpis przyjmującego formularz

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 z późn. zm.).
W razie niezłozenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy okresla w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściciwe dla wybranej przez radę gminy metody.

Objaśnienia
1.

2.

Kwotę miesięcznej opłaty należy obliczyć jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w uchwale Rady Gminy Gomunice w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty
W części A Deklaracji „OBOWIAZEK ZŁOZENIA DEKLARACJI” należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem „X”; można postawić tylko jeden znak „X”
Pierwsza deklaracja – właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ( art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach).
Zmiana danych w deklaracji – w przypadku zmiany danych w deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 od dnia nastapienia zmiany (art. 6m
ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach).
Korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć korektę deklaracji (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa), w przypadku zmiany danych nie będących
podstawa ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złozonej
deklaracji z błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek.

3.

4.

W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadu nieruchomości będącej przedmiotem wspólności ustawowej
majątkowej małżeńskiej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
- ZAŁ.D-O – informacja o współwłaścicielach nieruchomości
- uchwała wspólnoty o wyborze zarządu wspólnoty,
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
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