Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/85/2016
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 24 czerwca 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŁASKARZEW
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 250);
Składający:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Łaskarzew w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy;

Termin składania: 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;
Miejsce składania: Urząd Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew,
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Łaskarzew.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
..

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
……………………………
zmiana danych zawartych w deklaracji ………………………………
( data zaistnienia zmiany )

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Składający:
Właściciel
współwłaściciel

użytkownik wieczysty,
użytkownik

zarządca
inny podmiot władający nieruchomością

BB1. OSOBA FIZYCZNA
Nazwisko
Imię
………………………….. …………………….

Data urodzenia

Numer PESEL
Nr telefonu
………………………….. …………………….

Nr ewidencyjny działki w operacie ewidencji
gruntów:
……………………………..

……………………..

B2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Imię i nazwisko / Pełna nazwa
NIP:

REGON:

Nr telefonu:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (na której są wytwarzane odpady komunalne)
Miejscowość:

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D. ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić w przypadku innego miejsca zamieszkania podanego w części C)
Kraj

województwo

Miejscowość

Ulica

Powiat
Nr domu

Nr lokalu

Gmina
Kod pocztowy Poczta

E. OŚWIADCZENIE
Z terenu mojej nieruchomości deklaruję zbieranie i odbiór zebranych odpadów komunalnych
w następujący sposób (odpowiednie zaznaczyć znakiem ”X” - należy wybrać tylko jedną możliwość):
brak segregacji odpadów komunalnych,
segregacja odpadów (papier, plastik, metal, szkło opakowaniowe, odpady ulegające
………biodegradacji, w tym zielone),
…w t segregacja (papier , plastik, metal, szkło opakowaniowe, zagospodarowanie odpadów ulegających
…… biodegradacji, w tym zielonych - własny kompostownik.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:

...........

(liczba mieszkańców)

F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY
…................................................... X …....................................... = ….........................…......................zł
(liczba osób zamieszkujących nieruchomość)
( miesięczna stawka opłaty)
(należność miesięczna)٭
(słownie......................................................................................................................................................)
*Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy w Łaskarzewie.

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015. 2135 ze zmianami) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb gospodarki odpadami komunalnymi.

…..............................................................
(miejscowość i data)

…............................................................
(c zytelny podpis

H . ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.)
2) W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane dla
wybranej przez radę gminy metody a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.
3) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty lub zmiany
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

