Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Data wpływu do Urzędu Gminy

Dzień-Miesiąc-Rok

Numer kartoteki

….....-……..-……..
Podstawa prawna

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Nagłowice.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ
WÓJT GMINY NAGŁOWICE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ złożenie pierwszej deklaracji

□ korekta deklaracji

□ zmiana danych w deklaracji

(data zaistnienia zmian …….-….…-….…)

(data zaistnienia zmian ...….-…….-…….)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□WŁAŚCICIEL,WSPÓŁWŁAŚCICIEL,UŻYTKOWNIK,WSPÓŁUŻYTKOWNIK,POSIADACZ, WSPÓŁPOSIADACZ
□ INNY (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie itp.)
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA

IMIE OJCA

IMIĘ MATKI

PESEL

REGON/NIP

IMIE OJCA

IMIE MATKI

PESEL

REGON/NIP

…………………………………………….…..
IMIĘ I NAZWISKO MAŁŻONKA
…………………………………………...…....
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (nr działki)……………………………………….…

F.ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny, niż adres
nieruchomości na której powstają odpady komunalne)

Województwo

Kraj
Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat
Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu
Poczta

Telefon kontaktowy :
G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i
odbierane w sposób:

□ selektywny

lub

□ zmieszany

Liczba osób zameldowanych …………..
Liczba osób zamieszkałych na stałe w gospodarstwie …………
Liczba osób zamieszkałych czasowo ……………… w okresie od …………….do ………………
H. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od gospodarstwa (Liczba osób zamieszkałych na
stałe = miesięczna kwota)

…………………… zł

I. Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?
( w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK” należy podać ilość wytwarzanych rocznie odpadów
biodegradowalnych – ogółem na nieruchomość)

□ TAK

……..kg

□ NIE

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice danych dotyczących mojej
osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/.

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

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

K. ADNOTACJE ORGANU
Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599)
Zgodnie z art 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( dz. U. z 2016 r. poz. 250) w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do
danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Objaśnienia:
1.Zgodnie z przepisami art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nagłowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Nagłowice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Stawka opłaty naliczana jest od gospodarstwa domowego i jest zróżnicowana w zależności od liczby osób w gospodarstwie.
4.Wpłaty należy dokonać na aktualny numer konta bankowego podany na stronach www.naglowie.asi.pl lub www.naglowice.pl lub u
inkasenta.
5.Zobowiązany może uiszczać opłatę za okresy przyszłe, jako przedpłata.

INFORMACJA DODATKOWA DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Wykaz osób zamieszkujących dana nieruchomość*:
*dane dobrowolne
Imię i nazwisko

Lp.

Dodatkowe informacje *

………………………….
(data)

……..……………………….
(czytelny podpis)

*należy podać status domownika np. student, osoba stale pracująca poza miejscem
zamieszkania i okres stałego przebywania poza domem.

